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Næstved kommuNe

Her ses Venstres 
byrådskandidater med 

Hans R. Hansen i spidsen. 
Vi håber på et godt valg 

til alle den 17. november.

Husk at stemme personligt!
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Formanden har ordet

Valget er over os!

Lørdag den 15. august sørge-
de Venstre for, at valgkampen 
til kommunal- og regionsvalget 
den 17. november blev skudt 
i gang. I et arrangement med 
deltagelse af Amin Jensen og 
klovnen Paliette præsenterede 
vi Venstres kandidater til byrå-
det én for én, under kyndig le-
delse af Hans R. Hansen, vores 
borgmesterkandidat.

Vejrguderne var os desværre 
ikke venligt stemt den sommer-
lørdag, så vi måtte rykke inden-
dørs til Grønnegades Kaserne, 
og det mindskede publikums-
tilstrømningen en del, men det 
var en hyggelig formiddag for 
alle os, der have fundet vej.

Og siden den dag er der kom-
met godt gang i valgkampen. Vi 
havde blandt andet fornøjelsen 
af at få besøg af Venstres næst-
formand, skatteminister Kri-
stian Jensen, som deltog i et ar-
rangement sammen med Hans 
R. Hansen og en række erhvervs-
folk fra Næstved og omegn. Ar-
rangementet fandt sted i de 
skønne og historisk interessante 
lokaler i Spar Nords bygning på 
Kvægtorvet; et dejligt arrange-
ment, hvor vi også fik nogle gode 
indspark. 

I perioden fra opstillingsmø-
det i marts til slutningen af 
august måned arbejdede grup-

pen af kandidater sammen 
med en mængde andre fra vo-
res kreds af tillidsfolk målrettet 
på at udarbejde et handlings-
program op til valget. Målet 
var at få lavet et program, som 
er præcist, handlekraftigt og 
visionært for vores kommune, 
og det er i høj grad lykkedes. 
Vi har bevidst valgt at spare på 
de store, luftige eventyrfortæl-
linger, som præger nogle andre 
partiers valgprogrammer, og i 
stedet holde os til det jordnæ-
re, som alle kan forholde sig til; 
det tror vi faktisk, at vælgerne 
sætter pris på.

I samme periode har gruppen 
af byrådskandidater arbejdet 
meget målbevidst på at få op-
bygget et sammenhold og kam-
meratskab, og det er gået fanta-
stisk godt. Fra min side skal der 
lyde en stor ros og tak til kandi-
daterne, som ved siden af deres 
arbejde og offentlige hverv har 
lagt utroligt mange timer i arbej-
det i denne nye gruppe, som be-
står af så forskellige mennesker.

Vi har sammen tilbragt man-
ge timer, og det forløber altid i 
en dejlig uhøjtidelig stemning, 
med plads til hinanden og 
højt til loftet, når de politiske 
diskussioner skulle munde ud 
i enighed – det har været en 
skøn proces.

Der afvikles for tiden en lang 
række vælgermøder, med vari-
eret tilslutning, men der bliver 
altid rejst interessante og nogle 
gange lidt farlige emner på mø-
derne, så hvis man er interesse-
ret i en politisk diskussion, så er 
vælgermøder en oplagt mulig-
hed; vi har andet sted i bladet en 
oplistning af vælgermøder i den 
resterende tid op til valget.

Hvordan vil det så gå for 
Venstre ved valget til byrådet i 
Næstved kommune? Hvis det 
alene stod til mig, ville Venstre 
få absolut flertal… Jeg ved det 
ikke, men jeg fornemmer klart, 

at der selv dybt ind i de socialde-
mokratiske rækker er stor fru-
stration over den katastrofalt 
mangelfulde styring af vores 
kommune, som Henning Jen-
sen udøver. Og også blandt væl-
gere i øvrigt er utilfredsheden og 
ønsket om et skifte markant. Vi 
må så håbe på, at vi i tiden frem 

til den 17. november kan over-
bevise dem om, at stemmen i 
stedet skal sættes ved Venstre. 
Vi vil i hvert fald forsøge, og skal 
selvfølgelig opfordre Jer alle til 
at møde op og stemme.

Med venlig hilsen
Jørn Frydenlund

Jørn Frydenlund

Kære 
medlemmer
Det er næsten ikke 
til at forstå, men 
julen nærmer sig 
med syvmileskridt.

Derfor iler vi med at invitere jer til at deltage i 
Venstres traditionelle julearrangement, som i år 
finder sted

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 
2009 KL. 19.00

i de dejlige lokaler i Holsted Kirkecenter, 
Holsted Allé 1 – ved Næstved Storcenter.

Arrangementet byder på lidt godt at spise og 
drikke, kaffe eller gløgg og æbleskiver, hygge og 
underholdning og endelig en god gang banko.

Alle er velkomne, og tag gerne familie og venner 
med. 

For at sikre, at vi har mad nok, beder vi dig om at 
tilmelde, hvor mange I kommer, til 
formanden for Aktivitetsudvalget:

Stig P. Hansen, på telefon 
20 45 11 73, eller mail 
sph@topdanmark.dk.

SÅ ER DET JUL IGEN…
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Ove Krüger

Vi producerer alt fra opera, gallafester og 
store koncerter til 80’er fester, booking af
orkestre, komikere og disc jockeys.

Kodeordene er Fleksibilitet,
Kundeønsker, Fair økonomi,
Kreativitet, Kvalitet
og stort Kontaktnet.

Vi skaber oplevelser for
vore kunder som 
Forlaget Benjamin,
SAS Institute, Trend Micro,
Compaq/HP,
Filtenborg A/S,
Aarsleff, Arberg Time,
Nordea, Scribona,
m.m.

Og tourkonsulent for
Amin Jensen,
Eventkonsulent for
Bonniers-Norge, 
samt arrangør af
Danmarks største
Bil/Race-Festival DHB.

VI ER KLAR!
Kontakt Jay Entertainment

Tlf. 70 26 99 55 / 40 83 89 30
info@jayentertainment.dk
www.jayentertainment.dk
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Hans R. Hansen

en stor tak til Regeringen

Næstved Kommunes budget 
for 2010 er vedtaget, med til-
slutning af 30 af byrådets 31 
medlemmer, kun den radikale 
Lars Hoppe Søe, valgte at stå 
uden for.

Direktionen havde som optakt 
til budgetforhandlingerne fået 
som opgave, at udarbejde et 
spareforslag, der skulle reduce-
re udgifterne på driften i 2010 
med 30 millioner.

Begrundelsen herfor var, at 
den efterhånden ikke eksiste-
rende kassebeholdning skulle 
styrkes, blev den ikke det, ville 
kommunen i løbet af 2010 
blive sat under statslig admini-
stration.

Venstres byrådsgruppe udar-
bejdede i samarbejde med kan-
didatgruppen ændringsforslag 
til det fremlagte budgetforslag, 
såvel byrådsgruppen som kan-
didaterne var enige om at det 
var en god proces.

Venstre forholdt sig kritisk til 
især spareforslagene inden for 
børnepasning og undervisning 
og de udarbejdede ændrings-
forslag blev offentliggjort i 
Sjællandske inden de egentlige 
budgetforhandlinger startede. 

Vi ønskede derigennem, at være 
åbne med hensyn til hvilke øn-
sker vi havde, for at det efterføl-
gende var nemt, at se hvorledes 
forhandlingerne var gået.

Ændringsforslagene indeholdt 
såvel tilbagekøb af reduktioner 
samt tiltag for yderligere tilde-
ling af undervisningstimer i 
folkeskolen, bedre undervis-
ningsmidler, indretning af an-
retterkøkkener i institutioner-
ne, modernisering af Næstved 
Stadion, midler til klimatiltag, 
tildeling af yderligere midler 
til jobcenteret for at nedbringe 
udgifterne til kontanthjælp, 
sygedagpenge m.v.

Naturligvis indeholdt forslaget 
anvisning på finansiering.

Venstre fik rigtig mange af sine 
ændringsforslag med i forliget, 
men naturligvis må man jo i 
en forhandling give og tage, og 
derefter gøre op og se, om det 
man har fået, rigeligt opvejer 
det man har givet.

Budgettet indeholder et stort 
beløb til anlæg, og her må jeg 
fremhæve, at en meget væ-
sentlig del af anlægsmidlerne, 
- nemlig 127 millioner -, stam-
mer fra regeringens ”Kvali-
tetsfond” og er øremærkede 
til investeringer inden for om-
råderne børn, undervisning, 
ældre, sundhed og idrætsfaci-
liteter.  Uden regeringen hjælp 
havde Næstved Kommune 
ikke magtet disse anlæg, der-
for skal der lyde en stor tak til 
regeringen, både for de mange 
penge, og for at pengene var 
øremærkede, og derfor ikke 
kan anvendes f. eks. til den lø-
bende drift.

Jeg skal ikke her beskrive de 
mange områder hvor Venstre 
blev tilgodeset, men blot nævne 
at da forhandlingerne var af-
sluttet, gik Kirsten Devantier og 
jeg, - som var Venstres forhand-
lere - tilbage til Venstres byråds-
gruppe, kandidatgruppen samt 
medlemmer af kommunefor-
eningens bestyrelse for at sikre 
bred tilslutning til at Venstre 
kunne indgå i budgetforlig.

Det var der enighed om, idet 
vi dog stillede som krav, at det 
blev indføjet i forliget at Ven-
stre fortsat ikke bakker op om 
udgiften til renovering af her-
skabshestestalden på Rønne-
bæksholm.

Ud over at Venstre fik indar-
bejdet rigtig mange af sine 
ændringsforslag, føler vi også 
at beslutningen om indgå i 
budgetforliget signalerer, at 
Venstre er et parti der vil sam-
arbejde og tage ansvar.

Havde vi valgt at stå uden for, 
havde vi fraskrevet os enhver 
mulig for at påvirke beslutnin-
gerne.

Mange venlige hilsener
Hans R. Hansen



� Venstre i Næstved Kommune

HUSK “rødderne” på nettet

Se alle møder i Sammenlægnings-
udvalget 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, man ønsker behandlet.
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...

Kirsten Devantier

sygehus – hvorfor ikke her...

Fortsat udvikling af sundheds-
væsenet bliver den helt store 
udfordring for det nye Regi-
onsråd i 2010. Herunder ikke 
mindst placeringen af et kom-
mende hovedsygehus. Et pro-
jekt regeringen - modsætnings-
vis hvad nogle frygter - ikke har 
frataget regionen midler til.

Spørgsmålet bliver naturlig-
vis i hvilken form. En udbyg-

ning hæftet på et eksisterende 
sygehus eller et helt nyt syge-
hus, et ”bar-marksprojekt” et 
eller andet sted på Sjælland.

Der arbejdes i disse uger på 
en redegørelse, der skal danne 
grundlag for det nye regions-
råds beslutning. Redegørelsen 
skal være klar sidst på året.

Mit bud er, at hvis vi bygger 
det vi kalder et ”bar marks pro-
jekt”, vil det formentlig tjene de 
fleste borgere i hele regionen 
bedst.  Alene bedømt på logi-
stik, herunder byggetid samt 
økonomi, vil en sådan beslut-
ning indebære mange fordele. 
Man skal også huske, at et så-
dant projekt skønnes at være 
undervejs i 10 år. Til den tid vil 
selv det nyeste sygehusbyggeri i 
vores region (Køge) havde 20 år 
på bagen. 

Udviklingen behandlings-
mæssig og forskningsmæs-
sig ved vi allerede nu flytter 

grænser og åbner muligheder, 
som kan vende op og ned på 
kravene til sundhedsvæsenet 
indenfor få år.

Jeg synes også, at man bør 
skæve til de planer og erfarin-
ger, man gør sig i flere jyske re-
gioner, der jo ikke har manglet 
store sygehuse i forvejen. Her 
vil man sikre borgerne bedst 
muligt gennem nybyggeri. Så 
hvorfor ikke bygge et helt nyt 
regionssygehus i Sydsjælland?

Men der er andet. I sund-
hedsregi bruger vi 15 mia. kr. 
ud af et budget på 16,2. Dvs. til 
drift, vedligeholdelse, forskning 
m.v. Hertil kommer fokus på 
den regionale udvikling i lyset 
af Femernbælt - forbindelsens 
muligheder.

Og så en af de helt store 
udfordringer, hvordan løser vi 
generelt problemet med den 
manglende kvalificerede ar-
bejdskraft.

Med det meget brede bud-
getforlig er der en overordnet 
erkendelse af, at et stramt bud-
get 2010 ikke stiller sig i vejen 
for fortsat udvikling i regionen, 
men tingene kommer ikke let. 
Så meget større er min tilfreds-
hed med de pejlemærker, der er 
enighed om på den anden side 
af kommunalvalget.

Kirsten Devantier, 
Region Sjælland, Gruppeformand, 

medlem af forretningsudvalget
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Karsten Nonbo

Folketingets åbning ’09 teknik og miljø

Nu er et nyt folketingsår og 
en ny statsminister i gang. Jeg 
troede ikke, at der fandtes en 
statsminister, som ville nå An-
ders Fogh til sokkeholderne. 
Men han er allerede fundet. 
Ganske vist er han ikke af sam-
me højde, men han kommer 
derop, når man lægger hans 
intelligens, folkelighed og me-
taforiske evner til.

Set med lokale øjne, så bliver 
den største opgave at få staten 
til at bevilge omfartsvej om-
kring Næstved. Det er måske 
allerede sket i læsende stund, 
men i skrivende stund ser det 
stadig svært ud. Det har vist 
sig, at S-styret i det tidligere 
Storstrøms Amt og i Næstved 
kommune ikke har de bedste 
regneegenskaber. Man havde 
beregnet, at vejen ville koste 
ca. 3-400 mio. kr. Nu er Vejdi-
rektoratet kommer frem til en 
pris på 759 mio. kr. – ganske 
vist så med en 16o m lang bro 
over såvel Suså, som jernbane 
og Ringstedgade. Vælger vi 
dette, hvad jeg mener, vi bør 
gøre, så skal der nok laves ny 
VVM-redegørelse for denne 
bro, og det vil udskyde projek-
tet et år. Vi kan ikke leve med 
den næstbedste løsning, så 
hellere udskyde et år, MEN det 
vigtigste er, at vi får en aftale 
skrevet ind i trafikforliget NU. 
Dér vil jeg lægge mine fleste 
kræfter, men også på cykel-

stinettet skal vi have fat i sta-
tens midler. Vi mangler stier 
på statsvejene ved Fuglebjerg, 
Præstø Landevej og stadig et 
stykke mod Ringsted. Endelig 
skal Næstved-Rønnede-vejen 
med i ”flaskehalspuljen”, så vi 
får den 2+1-løsning, som kom-
munen har tegnet. Endelig skal 
der tegnes en overordnet mo-
torvejskorridor mod Slagelse. 
Det glæder mig, at man nu er 
i gang med at forbedre i Holme 
Olstrup, så folk fra Fensmark 
også får en chance for at bruge 
vejen til Rønnede.

På retsområdet er den store 
sag, om vi skal sænke den kri-
minelle lavalder. Oppositionen 
er imod – med argumenter, 
som har sænket lavpunktet for 
debat. ”Skal 14-årige i fæng-
sel?” spørger de. Nej, selvfølge-
lig skal de ikke det, men de skal 
lære i tide, at småforseelser kan 
give en bøde og har en konse-
kvens, inden vejen til fængsel 
åbnes.

v.h.
Karsten Nonbo

 

I det netop indgåede budgetfor-
lig, er der skåret rigtig mange 
steder. Ingen skal være i tvivl 
om, at vi begræder de fleste af 
de nedskæringer som er sket 
inden for det meste af teknik og 
miljøområdet. Der hvor det gør 
mest ondt er på vejene og i ved-
ligeholdelse af vandløbene. At 
vejene har en dårlig stand kan 
alle snart se, og det vil kun blive 
værre i kommende år. Når vedli-
geholdelsen af vandløbene ikke 
overholdes, rammer det først 
landbruget som ikke kan dyrke 
jorden. Men vejene bliver også 
berørt idet de flere steder kom-
mer til at stå under vand. Vi så 
det med Skælskør landevej for 
et par år siden. Det siges at disse 
to områder er der ikke stemmer 
i, men vi vil blive ved at påpege 
disse problemer. Der er lige søgt 
penge hos staten til cykelstier, vi 
har den holdning, at disse cykel-
stier skal placeres så de kommer 
skolebørnene til gode. Først og 
fremmest hvor der er sammen-
lagt skoler. Der er et stigende 
pres på at få stier og adgang til 
det åbne land fra mange sider. 
Her registrerer vi en klar forskel 
i opfattelsen af og respekten 
omkring ejendomsretten. Ven-
stre har den holdning, at nå der 
skal laves stier eller andet i det 
åbne land, skal det kun ske hvor 

ejer er enig og accepterer tilta-
gene. Kloakering i det åbne land 
presser sig også på, hvor det er 
muligt bør der tænkes i alterna-
tiver til det kommunale anlæg. 
Lukkede pilerensningsanlæg 
er et lovligt og godt alternativ. 
Hvis vi genvælges vil vi arbejde 
på, at det er den sunde fornuft 
som kommer til at præge løs-
ningerne inden for teknik og 
miljø området.

Med venlig hilsen
Otto Poulsen

Elmer Jacobsen

husk!
hvis hvert

medlem bare
tegner et nyt

medlem
- så har vi
dobbelt så 

mange
medlemmer 
til næste år.
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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

situationer fra valgkampen

Nyt fra kandidatbestyrelsen

Hans Bay

Vi fortsætter med at forberede 
os til en kommende folketings-
valgkamp, derfor bliver det 
utroligt spændende at følge 
KV/RV valgkampen. Naturlig-
vis håber vi på et godt resultat 
for Venstre ved KV/RV, held og 
lykke til alle kandidaterne og 
god valgkamp!!!

Grundlovsmøde 2009
Grundlovsmødet 2009 blev 
efter min mening rigtigt godt, 
med ca. 140 besøgende. Derfor 
en kæmpe stor tak til Kandidat-
bestyrelsen, Aktivitetsudval-
get, VU, Vælgerforeningerne, 
og Kommuneforeningen, samt 
alle som har været involveret 
i grundlovsmødet uden jeres 
hjælp, ville det ikke være mu-
ligt at få et sådan arrangement 
til at lykkedes. 

Jeg håber at der vil være ligeså 
stor opbakning til næste års 
grundlovsmøde, hvor Venstres 
næstformand, skatteminister 
Kristian Jensen er gæstetaler.

På kandidatbestyrelsens vegne
Formand Hans Bay
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Fokus på venstres byrådskandidater

hvor er pengene 
forsvundet hen?

fortsættes på næste side 7

31. december 2009 er den første 
periode i Næstved Kommune 
som storkommune gået, og der-
for må det være det være tiden, 
hvor der gøres status.

I det lokale socialdemokratiske 
partiblad udtalte borgmester 
Henning Jensen efter valget i 
2005, at vi, - altså de mindre par-
tier -: ”Skulle komme til at spise 
af hånden, og at de (socialdemo-
kraterne)  bestemte hvad der var 
i hånden”.

En klar udmelding om hvordan 
socialdemokraterne ville håndte-
re det absolutte flertal i byrådet, 
som vælgerne havde udstyret 
dem med.

Det er naturligvis bekvemt, men 
også uhyre forpligtende at have 
et absolut flertalt i et byråd.

Socialdemokraterne kan ikke 
give nogen som helst andre end 
sig selv skylden for de beslutnin-
ger der er truffet, og for den ud-
vikling - eller mangel på samme - 
der er sket i Næstved Kommune 
i perioden.

Ved enhver lejlighed benytter 
socialdemokraterne muligheden 
for at give regeringen skylden 
for alle fortrædelighederne, men 
sandheden er jo, at aldrig har 
kommunerne haft flere midler til 
deres rådighed, end i denne rege-
rings tid.

I Næstved Bladet kan vi hver uge 
se Borgmesteren gentage stor set 
de løfter, som samme borgme-
ster afgav før sidste valg, men det 
lyder hult, når vi ser på, hvordan 
det i virkeligheden er gået i den 
forløbne periode.

I forrige valgkamp udtalte So-

cialdemokraterne: ”Det er vigtigt 
med et socialdemokratisk styre, 
når skatterne fra de fem kommu-
ner skal harmoniseres”.

Den såkaldte harmonisering re-
sulterede i, at i 2008, som var det 
første år hvor kommunen selv 
kunne fastsætte skatten, blev 
den hævet med ca. 80 millioner.

Når budgetter og regnskaber 
gennemgås for årene 2007-2009, 
kan det konstateres, at der er 
sket nedskæringer og forringel-
ser på stort set samtlige kerne-
områder.

Dette samtidig med at kommu-
nens kassebeholdning er svundet 
til stort set ikke eksisterende.

Hvor er pengene så  
forsvundet hen?
Byggeriet i Rådmandshaven må 
naturligvis bære en del af skyl-
den, idet byggeriet som så meget 
andet offentligt byggeri blev me-
get dyrere end forudset, samti-
dig med at de optimistiske priser 
som kommunen forventede at få 
ved salg af de ”gamle kommune-
kontorer”, ikke holdt.

Det er min opfattelse, at under-
budgettering af offentlige byg-
gerier, i visse tilfælde kan være 
tilsigtet for at få accept til at 
igangsætte arbejdet, - tænk for 
eksempel på Radiohuset.

Er et byggeri startet, og over-
skridelserne derefter viser sig, 
er der jo stort set ikke andet at 
gøre, end at give den nødvendige 
tillægsbevilling. Et hus hvor der 
ikke blev råd til taget kan jo ikke 
bruges til noget.

Der har - fra den politiske ledelse 



Fokus på venstres byrådskandidater

Hans R. Hansen

Karsten Nonbo

- slet ikke været vilje/evne og 
fokus nok på at opnå de ratio-
naliseringsgevinster som kom-
munalreformen gav mulighed 
for, og som var borgernes for-
ventning til reformen.

Venstre foreslog i budgetfor-
handlingerne, at tilføre eks-
tra resurser i form af sagsbe-
handlere til jobcenteret for at 
nedbringe merforbruget på 
55 millioner pr. år i forhold til 
sammenlignelige kommuner, 
men forslaget blev nedstemt af 
de øvrige forligspartier.

Det er og vil fortsat være Ven-
stres holdning, at flest muligt 
skal være selvforsørgende, altså 
at flest muligt kommer i rigtige 
jobs. Der er hos Venstre ingen 
tvivl om, at det menneskeligt 
set er utrolig vigtigt, at alle der 
kan, har et job, så der er noget 
at stå op til om morgenen, gå 
på arbejde, tjene sin løn, holde 
fyraften, holde ferie. Det vil 
hos de fleste give langt større 
livsglæde end at være modta-
ger af offentlige ydelser.

Når dette at give mennesker 
en større livsglæde og et bedre 
livsindhold, samtidig kan spare 
de offentlige kasser for mange 
millioner kroner, må det som 
påpeget af Venstre være et op-
lagt område at fokusere på. 

Al erfaring viser at skal et om-
råde udvikles, skal fokus rettes 
mod området, og det uanset om 

det drejer sig om at forbedre 
servicen eller om at nedbringe 
omkostninger. 

I Næstved Kommune er der 
mange områder, hvor en kraf-
tigere fokusering fra den politi-
ske ledelse ville være gavnlig. 

Skal Næstved Kommune gø-
res til den kommune, vi alle 
ønsker, nemlig en kommune 
i fremgang, hvor der sker en 
udvikling, samtidig med at ser-
vicen på kerneområder forbed-
res, er det bydende nødvendigt, 
at der kommer et systemskifte 
i Næstved.

Det må I som medlemmer af 
Venstre hjælpe til med, der er 
brug for at forklare dem I ken-
der, og dem I møder, at Venstre 
kan gøre det bedre end det sty-
re der i ca. 80 år har siddet på 
magten i Næstved.

Det er en stor opgave, men vi 
tror på det kan lykkes, hvis vi 
alle gør et stykke arbejde. Et 
stykke arbejde som alle 80.000 
borgere i Næstved Kommune 
efterfølgende vil få glæde og 
gavn af.

Lad os hjælpe hinanden til at 
17. november bliver en positiv 
dag for Venstre, og dermed for 
Næstveds borgere.

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen

medspiller på et godt hold

Med træner, Jørn Frydenlund, 
og anfører, Hans R. Hansen, 
har jeg deltaget i mange gode 
træningssamlinger, før kvali-
fikationskampen til byrådet 
den 17. november. Den gode 
stemning og ihærdigheden på 
holdet har været stor og hu-
møret højt, og nu er vi klar til, 
at vælgerne sætter holdet med 
mange V-spillere.

Der er mange ihærdige an-
gribere. Der er folk, som kan 
lægge bolden ind fra fløjene, 
og så har vi et godt forsvar. Ja, 
vi har endda stadionspeaker, 
Flemming Jay, med.

Selv betragter jeg mig som 
forsvarsspiller, der skal pille de 
høje bolde ned og støbe boldene 
til nye angreb. Min fornemme-
ste opgave bliver at sørge for, at 
hele holdet får en høj placering 
i tabellen – og for at hoppe ud 
af foldboldsproget, at bevare 
forbindelsen til Venstre mel-
lem byrådet og Folketinget. Det 
er en rigtig god kombination 
at kunne fortælle historier på 
Christiansborg ”fra det virkelige 
liv” – jeg har erfaret, at man lyt-
ter bedre, når sagen fortælles 
via en praktisk historie. 

Omvendt er det også godt, at 
skulle ”stå til regnskab” i Venstres 
byrådsgruppe, når Folketinget 
(igen) har lavet noget håbløst. 
Der bliver i det gode samarbejdes 
ånd ikke lagt fingre imellem, og 
sådan vil jeg også helst have det.

Jeg mener, at det er en 
styrke for holdet, at vi er bredt 
repræsenteret, og derfor vil jeg 
opfordre til at stemme til regi-
onsvalget på én af Venstres 3 
kandidater: Kirsten Devantier, 
Henrik Christensen eller Klaus 
Rytter Larsen.

Samtidig håber jeg, at jeg 
igen kan blive forsvarspiller på 
byrådets hold og indgå, hvor 
der er brug for mig. Jeg spiller 
gerne på de forskellige pladser, 
hvor jeg bliver sat, hvis vælgere 
udtager mig.

v.h. Karsten Nonbo,
(Nr. 2 på ryggen – og listen) 

PS: Dette indlæg er skrevet 
i spænding, og før vi (forhå-
bentlig) kvalificerede os til VM 
i Sydafrika.

Venstre i Næstved Kommune �Venstre i Næstved Kommune�
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Flemming Jay

Troels Larsen

Ja sådan har jeg tilladt at sam-
menfatte Venstres /mit bud-
skab til vælgerne mht 17-11, 
for jeg mener det er på høje tid 
at Næstved får en ledelse der 
tager ansvaret alvorligt – ellers 
bliver vi koblet (endnu) mere af 
den udvikling der er passeret 
forbi Næstved selv i en høj-
konjunktur, og det er ganske 
tankevækkende at Socialdemo-
kratiet først i 12. time, når alle 
alarmlamper blinker, begynder 
at tage problemerne alvorligt 
– det burde have været gjort fra 
dag 1 i den nye kommune!

Venstre skal stå som borgernes 
garant for den sunde balance 
mellem hvor meget man af-
leverer i skat contra det ”pro-
dukt” som samfundet stiller til 
rådighed; - vi skal være ambas-
sadører for alle der ikke bare 
”kræver ind” uanset om de har 
behov eller ej; -for de borgere 
der sætter en ære i at kunne 
klare sig selv! DEM skal Ven-
stre være partiet for!  

Venstre skal værne om den 
personlige frihed, som stadig 
er under mere og mere pres fra 
S-SF, og senest har Helle Thor-
ning-Schmidt jo offentligt sagt 
at hun vil blande sig MERE i 

danskernes liv!! – Pyhh, som 
om vi ikke allerede har så rige-
ligt med frihedsindsnævrende 
begrænsninger, men nu vil ”de 
røde” altså i endnu højere grad 
bestemme hvad vi skal spise, 
drikke, ryge, hvor og hvordan 
vi skal bo,  -om vi skal gå, løbe, 
køre, eller cykle, osv.. Helt ær-
ligt; Må vi være fri!

Lokalt skal Venstre stå i spid-
sen for en ny kultur i Næstved; 
-vi er Sydsjællands hovedstad 
og vi vil behandles som sådan!; 
-vi vil have at det offentlige sy-
stem har som mantra at LØSE 
problemer frem for at skabe 
dem; -vi vil have et offentligt 
system som er stålsat af re-
spekt for alle borgere, og derfor 
med rette kan forvente samme 
respekt tilbage til hele samfun-
det. På den måde vil vi kunne 
oparbejde en ”alt kan lade sig 
gøre”-holdning i Næstved, 
frem for den øjeblikkelige mod-
løshed der så fremragende blev 
beskrevet af professor Gulman 
fra CBS; ”I Næstved laver de 
bunkevis af rapporter og poli-
tikker – de anvendes bare ikke 
til noget som helst..!”

DEN ændring kræver ny hand-
lekraft, og den kan VI levere! 
Ikke blot byrådsmedlemmer-
ne, ikke blot øvrige kandida-
ter, ikke blot bestyrelserne, 
ikke blot medlemmerne – men 
ALLE der ønsker et nyt og an-
det selvbevidst Næstved med 
drive! – Hvem har sagt at Her-
ning og Horsens f.eks. har pa-
tent på førertrøjen i udvikling?  
Lad os hjælpe hinanden med at 
få Næstved op i samme Ven-
stre-gear som resten af landet.

Godt Valg! 
– venligst Flemming Jay

et nyt Næstved kræver 
ny handlekraft

Landområderne i kommunen

Vi har for nylig vedtaget en 
landdistriktspolitik, og vi er 
ved at vedtage en fritids- og 
facilitetsplan. Det er nogle fine 
ord, og fine planer.

Men ikke desto mindre, så står 
der nogle gode ting i de planer. 
I landdistrikstspolitikken står 
bl.a. at man skal bevare lokale 
kultursteder i kommunen. Der 
var vel ikke gået mere end et 
par møder, før vi så alligevel 
solgte Rislev Forsamlingshus. 

Det var sådan set stik imod vo-
res lige vedtagne politik!

Det er altså vigtigt at vi over-
holder vores ”egne regler”.

I vores forslag til Fritids- og 
facilitetsplan står der, at det er 
vigtigt at børn ikke har særlig 
langt til deres fritidsaktiviteter, 
og at disse fritidstilbud skal be-
vares og udvides i ”grænseom-
råderne”. Det vil sige at byer og 
landområder uden for Næstved 
by skal styrkes, mht. fritidstil-
bud for børn og unge.

Det er igen nogle meget fine 
ord, som jeg håber der leves 
op til.

Det er klart, at det – set med de 
økonomiske øjne – ikke altid vil 
være lige ”rentabelt” at bevare 
eller udbygge noget i landom-
råderne – simpelthen fordi be-
folkningsgrundlaget er mindre. 
Alle ting skal ”økonomisk opti-
meres” i dag. Det kan gøres på 
mange andre måder, end ved at 
lukke ting.

De små skoler, Friluftsbadet i 
Herlufmagle, Marvede Skole, 
Fladså Svømmehal og sikkert 
flere andre steder, kunne være 
områder hvor ”sparekniven” 

ville blive overvejet. Her er det 
vigtigt at man tænker sig godt 
om, inden man evt. tyr til at 
lukke. Alle disse steder er vigti-
ge ”kultursteder” og samlings-
steder for lokalområderne.

Venstre ønsker ikke at lukke 
skoler, vi vil bruge kommunale 
kroner på at renovere beståen-
de haller, sportsanlæg m.m., og 
vi vil ”bringe” biblioteket ud til 
borgerne, ved at øge service på 
bogbilen.

Det er ting som især vil gavne 
landområderne. Det vil vi nem-
lig også i Venstre.

Venlig hilsen

Troels Larsen, nuværende 
byrådsmedlem, og kandidat nr. 4 

på Venstres liste

Venstre i Næstved Kommune �Venstre i Næstved Kommune�
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Elmer JacobsenKirsten Devantier

Som formand for sundhedsom-
rådet har det været en spæn-
dende opgave at skulle løbe et 
helt nyt kommunalt ansvars-
område i gang. Det er første 
gang Næstved har haft et deci-
deret sundhedsudvalg med di-
rekte kommunalt ansvar over-
for borgerne, Og jeg mener, at 
det er lykkedes at komme godt 
fra start i denne første byråds-
periode.
Kommunen har som nye tiltag 
ansvar for sundhedsfremme 
& forebyggelse, genoptræning 
efter sygehusindlæggelse, alko-
hol - og stofmisbrugsområdet 
og specialtandplejen.
Siden kommunen overtog gen-
optræningen fra sygehusene er 
antallet af behandlinger steget 
det dobbelte, fra ca. 800 til ca. 
1900, både børn og voksne. 
Det siger sig selv, at det kræ-
ver planlægning. Borgerne har 
nemlig et retskrav på genop-
træning, når der henvises fra 
sygehuset.
Herudover har Sundhedscen-
tret stået for mange borgerret-
tede undersøgelser, og det skal 
fortsættes. Vi er nemlig ikke 
helt så sunde i Næstved, som 
man kunne ønske. Og jeg vil 
øge arbejdet for at vi kommer 
på landkortet som ” Sunde bor-
gere i en sund kommune”.

Næstved er også blevet ud-
peget som en af de 12 danske 
kommuner der indgår i den 
hidtil største samlede undersø-
gelse af danskernes sundhed, 
KRAM-undersøgelsen vedr. 
kost, rygning, alkohol og mo-
tion. Herigennem fik vi en stor 
chance for at sætte sundhed 
højt på dagsordenen.
Vi er også gået ind i et samar-
bejde med Næstved sygehus 
om en befolkningsundersøgel-
se/ forskningsprojekt som kan 
danne fundament for yderli-
gere at forbedre sundhedsind-
satsen i kommunen. Derved 
kan man arbejde målrettet på 
sundhedsområdet. 
Undervejs har vi også søgt og 
fået mange puljemidler fra 
staten til gavn for borgerne. 
Vi fik tildelt det største beløb 
fra Ministeriets ”Tobakspulje”. 
Projektet gav mange positive 
resultater.
Vi har også fået tilsagn om 1,6 
mio. til afprøvning af model for 
sammenhængende forløb for 
borgere med muskel-skeletsyg-
domme.
Vi har fået 4 mio. til etablering 
af en sundhedsskole, til hjælp 
til kronikere; den har haft stor 
succes.
Vi kan via vores kontaktnet 
med stor tilfredshed konsta-
tere, at udover de bundne 
opgaver, blandt andet hele 
kostområdet, hjælpemidler 
og børnetandplejen, og meget 
mere, har Sundhedscentret og 
udvalget desuden fået sat sund-
hed på dagsordenen på mange 
arbejdspladser og skoler.

Kirsten Devantier, Byrådsmed-
lem og formand for Sundhed.

start på en sundheds-succes Borgerservice og lokaldemokrati

Venstre har foreslået at man 
kunne nøjes med et udvalg 
mindre, og der er vel ingen som 
er i tvivl om, at der hentydes 
til ovenstående udvalg. Man 
kan sige udvalget har stået for 
kontakten til borgerne. Især 
borgergrupper fra de 4 gamle 
omegnskommuner har været 
flittige gæster i udvalget. Og vi 
har flere gange kunne yde god 
hjælp til disse grupper, det er 
især her man mærker, at der er 
blevet længere ind til kommu-
nen. Som politikere har vi den 
direkte kontakt ind i systemet, 
og det tror jeg man glemmer, 
og derfor tager den holdning 
udvalget kunne undværes. Per-
sonligt havde jeg måske hellere 
set en reduktion i antallet af 
byrådsmedlemmer, hvis vi nu 
skal spare her. Man skal huske 

vi er reduceret fra 79 til 31 po-
litikere som forventes at vare-
tage det samme som ”i de gode 
gamle dage”. Borgerservice har 
vi fra Venstre været med at 
sætte mærkbare spor på. Vi har 
flere gange understreget ordet 
service. At det skulle ligge på 
bibliotekerne mødte fra start 
stor modstand, det lykkedes 
– og det virker. Derfor behøver 
dette område ikke samme be-
vågenhed i næste valgperiode.

Børn Unge
Det ville dog være lykken hvis 
dette udvalg kunne undværes. 
Vi må stadig fjerne børn p.g.a. 
forældre med manglende ev-
ner til at passe deres afkom. 
To forskellige tvangsfjernede 
teenagere var i år gamle nok til 
at deltage, da deres sager skulle 
genbehandles. De takkede in-
direkte begge udvalget for at 
have valgt den rigtige løsning 
for dem, det var rart at opleve. 
Folketinget har givet os mulig-
hed for at foreslå tvangs bort-
adoption. Det har jeg fået til-
ført protokollen en gang, siden 
ordningen trådte i kraft. Og det 
bliver ikke sidste gang, hvis jeg 
skulle blive genvalgt og får lov 
at side i udvalget igen.

Med venlig hilsen
Elmer Jacobsen.

en kandidats oplevelser af de 
overståede budgetforhandlinger

Mange tanker gik forud at jeres 
kandidat sammen med det øv-
rige kandidathold, var inviteret 
med til at tale strategi og over-
vejelser i forbindelse med by-
rådsgruppens forhandlinger om 
Næstved Kommunes budget.

Hvordan lægger man over-
hovedet et budget, - hvor 
mange partiers interesser gør 

sig gældende på væsentlige 
områder? Hvordan kan der 
opnås enighed om opbygning 
af kassebeholdningen i Kom-
munens budget? Hvad hvis 
der ikke kan opnås enighed 
om budgettet, partierne imel-
lem? Vil og kan Venstre gå 
med i et forlig sammen med 
de øvrige partier? Hvad skal 

fortsættes øverst på næste side 7

Jørn
Gul seddel
"steget til det dobbelte"
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Charlotte Mathiesen

en stæRk borgerlig stemme

strategien for forhandlinger-
ne være?

Vil vælgerne og baglandet 
forstå de svære overvejelser 
der ligger til grund for benhår-
de forhandlinger? 

Udgangspunktet var ikke de 
bedste, for års socialdemokra-
tisk styre, med centralisering 
og en dårlig økonomisk situa-
tion gjorde, at det var nødven-
digt at hente besparelser på 
mange områder, for at opnå 
balance i budgettet.

Med kampgejst, dialog, og 
en vilje til at ville sætte sit præg, 
og vise økonomisk ansvarlig-
hed, endte forløbet op med, at 
Venstre sammen med de øvrige 
partier på nær de Radikale ind-
gik forlig om budgettet.

Et usædvanligt spændende 
forløb, for jeres kandidat, som 
fik indsigt, og mulighed for at 
se hvor komplekst og ansvars-
fuldt et hverv det er at være 
folkevalgt.

Forløbet har kun givet jeres 
kandidat yderligere lyst til at 
ville være folkevalgt, og med 
det, vil jeg sige mange tak til 
byrådsgruppen og formanden 
for Kommuneforeningen for 
kandidatholdets involvering i 
processen.

Med ønsket om 
et godt valg til alle..!

Charlotte Mathiesen
Venstres kandidat til

 Kommunalvalget 2009

Næste byrådsperiode står for 
døren. Bliver jeg genvalgt gæl-
der det:
● Flere timer i folkeskolen og 

fokus på både svage og stær-
ke elever.

● Bedre børnehaver/vugge-
stuer og dagpleje.

● Effektiv administration – ud 
med spildtid og unyttige 
møder

● Væk med dækningsafgiften
● Snusfornuft i investering i 

idræt og kultur.

Men, allervigtigst: En liberal 
politik. Vi skal sætte borgeren 
i centrum. Det er dine behov 
som borger, der skal afgøre 
kommunens politik, ikke teo-
retiske modeller. Vi sidder i 
byrådet for borgerne, ikke for 
kommunen. 

Det kræver stærke borgerlig/
liberale i byrådet. Vi skal ikke 
være Socialdemokraternes 2. 
violin som S tror kan spises af 
med ”et par lunser” i konstitu-
eringen for at makke ret.

Vi skal være forrest i politik. Vi 
skal være de fremmeste kriti-
kere når der er overforbrug og 
halve løsninger. Næstvedere er 
trætte af halve løsninger, uan-
set om det gælder skoler, veje, 

stadion etc. Vi skal skabe sam-
menhæng i politik.

Vi skal fordomsfrit samarbejde 
med alle i det nye byråd som vil 
føre en økonomisk forsvarlig 
politik og jeg vil arbejde for at 
er Venstre helt i front, så det er 
vores forslag som sætter dags-
ordenen. 

En stemme på undertegnede er 
en stemme på en stærk borger-
lig politik fra dag 1. i den ny by-
rådsperiode. En aktiv stemme 
for Næstved kommune og for 
dig!

CV:
Søren Revsbæk
Selvstændig. Registreret 
Revisor siden 1993.
41 år.
Byrådsmedlem siden 
1990.
Samlevende med Eva, der 
er arkitekt og far til
Fiona Emilie på 2 år og 
Asger på 3 mdr.

Og så en 
lille sidehistorie:
Søren Revsbæk blev genvalgt til 
UBC. På generalforsamlingen i 
Union of the Baltic Cities i Kri-
stiansand 25. september blev 
byrådsmedlem Søren Revsbæk 
genvalgt som repræsentant for 
de 10 danske medlemskom-
muner. Blandt andet Næst-
ved, København og Århus er 
medlemmer af UBC, som er en 
sammenslutning af kommuner 
omkring Østersøen.

Søren Revsbæk

kandidat listen til kv09
PlaceriNg ForNaVN eFterNaVN

 1 Hans r. Hansen

 2 Karsten Nonbo

 3 Flemming Jay

 4 troels larsen

 5 otto Poulsen

 6 Kirsten Devantier

  7 elmer Jacobsen

 8 charlotte Mathiesen

 9 Søren revsbæk

 10 Steffen Juul rønnow

 11 lani Bannach

 12 Karen Becker

 13 anette Silkensen (VU)

 14 Preben Jul Pedersen

 15 alfred thomsen

 16 Mohamed Belhaiba

 17 Süleyman Yücel

 18 Henrik Nielsen

Jørn
Gul seddel
"- og jeg vil at arbejde for at Venstre er helt i front
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glade smil fra valgkampen

Steffen Juul Rønnow Lani Bannach

Det altoverskyggende mål for 
byrådsvalget den 17. november 
er naturligvis at skaffe Ven-
stre mandatfremgang. Det er 
ganske enkelt nødvendigt med 
fremgang, hvis vi skal nå de to 
underliggende målsætninger, 
nemlig at bryde det socialde-
mokratiske flertal og besætte 
borgmesterposten.  Det er der-
for også fantastisk dejligt, at 
være en del af et kandidathold, 
som virkeligt lægger sig i selen 
for at fremme Venstres interes-
ser. Senest har alle vi nye kan-
didater været inviteret med til 
hele det forberedende arbejde 
med forslaget til budget 2010. 
Det var rart at opleve, hvordan 
den nuværende byrådsgruppe 
tog ”alle os novicer” med på råd, 
og det var spændende på den 
måde at få et indblik i, hvordan 
den praktiske politik til daglig 
udformes. Det vigtigste var dog 
nok, at sammenholdet i kandi-

datgruppen blev yderligere styr-
ket, for kun på den måde sikres 
det, at vi alle trækker i samme 
retning og forbedrer chancerne 
for en samlet mandatfremgang.

Når det så er sagt, er det jo 
naturligvis også sådan, at kandi-
daterne ligger i indbyrdes kon-
kurrence om at opnå personligt 
valg. Det er jo dog nok de færre-
ste, som forventer, at vi fordob-
ler vores mandattal og dermed 
får alle kandidater valgt. Jeg 
skal derfor her slå et lille slag 
for mit eget kandidatur. Dem 
som følger med i dagspressen er 
allerede klar over, at jeg er me-
get engageret i debatten og de 
kender også mine synspunkter 
om flere forskellige ting. Jeg vil 
derfor i stedet for hæfte mig ved 
en anden ting, som jeg synes er 
vigtig at understrege: Jeg er 35 
år og repræsenterer derfor ”en 
ny generation” af yngre venstre-
folk. Jeg tror, at det er meget 
vigtigt, at Venstre signalerer, at 
også yngre mennesker med børn 
i daginstitutionerne og skolerne 
kan opnå indflydelse, og jeg fin-
der det ligeledes afgørende, at 
partiet hele tiden formår at for-
ny sig og supplere byrådsgrup-
pen med friske kræfter. Jeg skal 
derfor opfordre medlemmerne 
til at stemme personligt på mig 
den 17. november. Ikke kun for 
min skyld, men også - og i højere 
grad - for partiets egen skyld.

Med venlig hilsen
Steffen Juul Rønnow

steffen Juul Rønnow NytæNkNINg I Næstved - Nu!

Valgkampen op til kommunal-
valget er i fuld gang.  I samtaler 
med borgerne mærkes et fælles 
brændende ønske om politisk 
forandring i Næstved.  Der skal 
en udskiftning til.  Hvis man 
altid gør, hvad man altid har 
gjort – så får man det, man al-
tid har fået.  Det er ikke længe-
re godt nok, når krisen kradser.  
Mangfoldighed og forskellige 
kompetencer skaber dynamik 
og stimulerer til øget kreativi-
tet, nytænkning og bedre re-
sultater. 

Næstved fortjener, at der 
prioriteres rigtigt, så alle får 
mere værdi for pengene.  Uden 
penge nok, kan man ikke ska-
be et aktivt og trygt Næstved.  
Det kan gøres ved mere udlici-
tering, ved at give kommunens 
ansatte mere frihed til at finde 
kreative løsninger på proble-
mer og udfordringer – det sker 
lige nu på ældreområdet i Ring-

sted – ved at indhente ideer til 
hos borgerne til hvordan tinge-
ne kan gøres mere effektivt og 
dermed skabe mere værdi.  De, 
der har skoen på, ved hvor den 
trykker. 

Der skal også være fokus på 
indtægterne og skattegrundla-
get. Derfor skal det være mere 
attraktivt, at være virksomhed 
i Næstved.  Indsatsen skal øges 
for at få flere jobs lokalt – Næst-
veds borgere er veluddannede 
og Næstved skal kæmpe for at 
være Sjællands centrale knu-
depunkt for produktion, ser-
vice og uddannelse.  Det gøres 
blandt andet med en udbygget 
infrastruktur og investeringer i 
havnen og havneområdet.  Når 
det er nemt og konkurrence-
dygtigt at få fragtet råvarer til 
Næstved, at have kompetente 
medarbejdere og at få sendt 
færdigvarerne ud i verden, så er 
det her erhvervslivet vil starte 
op, gro og blomstre.

Brug hjernen og hjertet:  
Vælg det nye – vælg foran-

dring – vælg Venstre 
– stem personligt. 

www.lanibannach.venstre.dk

Jørn
Gul seddel
Slet et "til"
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Fokus på venstres byrådskandidater

Karen Becker

Preben Jul Pedersen

Den 17. november – jeg glæder 
mig! Venstre kan vinde valget! 
Holdet af kandidater, der stiller 
deres arbejdsindsats til rådig-
hed for borgerne i  Næstved, vo-
res kandidater fra VENSTRE er 
et godt blandet hold. Venstres 
kandidater er så bredt sam-
mensat, at et er en klar styrke. 
Med et godt lederskab kan vi 
vinde og vi kan lede Næstved 
langt bedre de næste mange  
år. Tiden er med os, det er tid 
til forandring. Vi vil samarbejde 
og her er det jeg kan gøre en 
forskel: Min evne til at se frem-
ad, styrke forskelligheder i en 

gruppe og få alle med, for sam-
let at gå efter målet. Med Hans 
i spidsen bliver det meget bedre 
for os alle i Næstved. Men kvin-
der skal der til, godt jeg er født 
i slutningen af sidste årtusind 
og ikke i starten! Med dialog og 
med min kreativitet har jeg me-
get at byde ind med – jeg mener 
vi alle har noget at tilbyde fæl-
lesskabet, jeg vil gerne afskaffe 
holdningen: det har jeg krav til. 
En sætning der hører fortiden 
til, i dag skal den lyde: det kan 
jeg byde ind med. Hvad kan jeg 
gi´, ikke hvad kan jeg få! Der er 
brug for en generel holdnings-
ændring i Næstved og det kan 
jeg være med til af sætte i gang.  
Det er spændende tid vi lever i 
med voldsom udvikling, men 
lad os ikke forblænde. Venstres 
politik kan være megen jord-
bunden, men er det ikke netop 
det, der er vigtig for en vellyk-
ket fremtid ud over november 
2009?

Med venlig hilsen fra en er-
hvervsdrivende kvinde i op-
landet  
  Karen Becker 

det er tid til forandring

Fokus på det frivillige arbejde

Vi har en kommune, som gerne 
vil fremstå som en kommune, 
der gør alt for de foreninger, 
som har med børn og unge at 
gøre. Vi må konstatere, at de 
ikke har de optimale betingel-

ser for at fastholde dem i deres 
foreninger, da de ikke har fået 
de faciliteter, som der skal til i 
et moderne samfund. Gymna-
stikken mangler springgrave, 
fodbolden mangler kunststof-
baner. Der mangler fokus på 
dette store arbejde der gøres 
fra de frivillige.

Miljøet
Vi har mange store udfordrin-
ger på dette område i frem-
tiden. Et af de helt store er 
afledning af kloakvand fra de 
områder som ligger langt fra de 
offentlige systemer. Transport 
af kloakvand er forbundet med 
store udgifter til etablering og 
ikke mindst til drift af de man-
ge pumpestationer, som skal 

veNstRe vIL vIse veJeN
Politisk vil jeg :
● Styrke de små lokalsamfund. 
●	 Ved at lytte til ildsjælene og støtte op om de nære ting i 

lokalområdet. 
● Vil arbejde for at klubhuse /gamle skoler og sportspladser 

ikke bliver solgt for næsen af de brugere som benytter dem. 
Men restaureres / så de ikke ”falder hen”. De kunne så be-
nyttes til aktiviteter i lokal-området. 

● Vil arbejde for skovrejsning i de bynære områder, samt flere 
hunde skove. Flere grønne områder.

● Vil arbejde på at få lavet nogle skov fitness pladser i offent-
lige og private skove.  

● Vil arbejde på at udlægge et areal som man kunne kalde Bryl-
lups lunden, og gerne et bynært område måske ved GHR ka-
sernen. Forstået sådan at nygifte kunne plante et træ hvor 
deres bryllupsdag og navn blev graveret i en plade.

● Vi kan sammen med dig skabe økonomisk frihed for Næst-
ved kommune.

● Ved hjælp af din stemme, kan vi arbejde på at få flere og 
større erhvervs-virksomheder til Næstved kommune. At få 
flere arbejdspladser til Næstved kommune og derved flere 
indbyggere til kommunen, og børnefamilier.

● Ved at tilbyde erhvervs 
grunde ved motorvejen i 
Tappernøje. Så Næstved 
kan være klar når Femern 
- bælt er færdig bygget.

Med din hjælp vil jeg være 
med til at lave Næstved til 
en blå kommune.
  Stem Venstre.
    Stem personligt
      Stem på nr. 15.
        God valgkamp
           Alfred Thomsen

Alfred Thomsen

vedligeholdes i fremtiden. Vi 
skal med på den udvikling, som 
ligger lige for og vil være den 
billigste løsning for alle, med 
lokale anlæg som pil eller andre 
typer, som er tilpasset det om-
råde, hvor det kan placeres. 

Skole området skal 
udvikles
Jeg er overbevist om, vi har 
muligheder for at udvikle vores 
skoler, så de bliver meget mere 
brugervenlige for børn, så de 
har lyst til at komme og være 
i skolen. Vi vil gerne have de 
unge til at dyrke sport. Jeg er af 

den overbevisning, at ved at til-
byde sport før og efter skoleda-
gen, kan vi nå ud til de unge fra 
6 klasse. Vi skal herfra påvirke 
dem til at dyrke sport. Model-
len som anvendes på sports 
colleget eller Team Danmark 
modellen er måske ikke de helt 
rette model ler, men vi kunne 
tage udgangspunkt i dem og 
starte et helt nyt setup, om 
hvordan vores skoler i Næstved 
kommune skulle være.

En stemme på Preben Jul Peder-
sen er en stemme på udvikling 

og nytænkning.    

Jørn
Gul seddel
"af" erstattes af "at"

Jørn
Gul seddel
melemrum mellem model og ler slettes
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Mohamed Belhaiba

Fokus på venstres byrådskandidater

Henrik Nielsen

De flestes hverdag er præget af 
faste rammer, arbejde der skal 
gøres, pligter, bestemte tider 
osv…

Men det er tid til at vi bryder 
ud og gør noget andet, oplever, 
prøver os selv af, laver noget vi 
ikke plejer at lave.
Hvad kan vi finde på at gøre??

●	 at skifte magten ud i Næst-
ved Kommune

●	 at venstre kan gøre det bed-
re end socialdemokraterne

●	 at vi giver plads til unge 
kræfter som kan udvikle vo-
res samfund

●	 at vi giver bedre omsorg til 
vores ældre

●	 at vi ikke tager alt fra de små 
lokalsamfund

●	 yde bedre service til borger-
ne gennem dialog

●	 sørge for sikker skolevej
●	 lytte til borgerne
●	 sørge for god ledelse på sko-

lerne
●	 ny struktur på forvaltningen 

(spare topstillinger)
●	 flere fritidstilbud til de unge 

også ude i lokalsamfundene
●	 skaffe flere erhvervsdriven-

de (virksomheder) og der-
med flere arbejdspladser

●	 støtte de frivillige forenin-
ger/organisationer

●	 give plads til nydanskerne
●	 undgå ghettodannelser i bo-

ligområderne
●	 få styr på økonomien – spare 

mange af de høje lønninger 
væk i forvaltningen

●	 bedre infrastruktur – er du 
træt af ”Køgevej”..? så drej 
til VENSTRE

Så gør dig selv en samfunds-
tjeneste… og døm mig og mine 
kolleger til 4 års udfordrende 
arbejde i byrådet. Vi har brug 
for DIN stemme.

Jeg går efter personlig frihed 
med ansvar. Som person skal 
man bestræbe sig på altid at 
være den samme og ikke love 
mere end man kan holde.  
Så sæt dit X ved nr 16 på 
venstre-listen

Venlig hilsen
Mohamed Belhaiba 

Næstved haR BRug FoR os det er vores fælles fremtid

Jeg hedder Henrik Nielsen, jeg 
bor i Næstved med min kone 
og vores 4 børn.

Har selv oplevet forskellen på  
Fladså og Næstved kommune, 
hvor man i Fladså gjorde en 
stor indsats for den enkelte 
borger og for kommunen ge-
nerelt.

I Næstved kommune har man 
mærket nedskæringer på Børn 
/Unge, skoler, ældre samt æl-
drecentre.

Til fordel for Rønnebæksholm, 
Slattenpatten og det meget 
dyre rådhus.

Det skal stoppes NU.

Jeg vil kæmpe for bedre bør-
nehaver/skoler, med ordnede 
forhold for pædagoger, lære og 
elever.

Det er vores fælles fremtid.

På ældreområdet vil jeg kæmpe 
for at den enkelte borger får en 
anstændig behandling, og at 
personalet har tid til den ældre, 
på dennes præmisser.

Der skal sættes fokus på ser-
vicen overfor borgere og er-
hvervsliv, når de henvender sig 
i Rådmandshaven, det er ikke 
acceptabelt at vente flere uger 
på et svar.

Og så skal vi gøre Næstved 
kommune mere attraktiv, både 
for de nuværende borger, til-
flyttere samt erhvervslivet, det 
gælder både i byen og på lan-
det, til det vil jeg have et skatte-
stop samt gradvis afskaffelse af 
dækningsafgiften.

Jeg går ind for borgerne og er-
hvervslivet frem for systemet.

Venlige hilsner
Henrik Nielsen

Nr. 18 på Venstres liste.

Følg valget på 

www.naestved.venstre.dk
- og kig forbi på Venstres stand på Hjultorvet 

     hver lørdag frem til valget. 

Der vil altid være mulighed for at få 
en snak med din byrådskandidat.

Jørn
Gul seddel
lærere

Jørn
Gul seddel
borgere
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Alfred Thomsen’s kvikke hund Figaro 

er godt  klædt på til valgmøderne.

Og så har Alfred fået en aftale med Land og 

Fritid/DLG Bårse, der sponserer godbidder, 

som uddeles på gader og stræder!

Tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 19.30 Grønnegades Kaserne:
BUPL har arrangeret vælgermøde med fokus på børnenes vilkår. Mød bl. a. Søren Revsbæk, Karen Becker og 
Charlotte Mathiesen. Fri adgang. 

Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 19.00 i Depotet i Skelby:
Kom og oplev en spændende lokal debataften, med Troels Larsen. 

Tirsdag den 3. november 2009 kl. 18:00 i Rådhuskroen, Axeltorv:
Rotary har indbudt til anderledes vælgermøde, med bl. a. Kirsten Devantier. 

Torsdag den 5. november 2009 kl. 14.00 Holsted Sognegård, Holsted Allé 1:
HK Seniorer afholder vælgermøde for alle partier. Mød bl. a Elmer Jacobsen og Henrik Nielsen. Tilmelding 
nødvendig på 25 58 26 20, Peder Sass. 

Torsdag den 5. november 2009 kl. 19.30  Ll. Næstved Skole:
Næstved Lærerforening har arrangeret vælgermøde med fokus på Næstved kommunes skolevæsen. Fri adgang. 

Fredag den 6. november 2009 kl. 19.30 Kornmagasinet i Tappernøje: Kom til vælgermøde med lokalt islæt, 
og mød dine lokale kandidater, bl. a. Hans R. Hansen, Karsten Nonbo og Alfred Thomsen. Fri adgang. 

Lørdag den 7. november 2009 kl. 10.00 - 13.00 Bibliotekerne i Næstved:
Kom til et anderledes vælgermøde, i form af et café arrangement, hvor du kan møde mange af partiernes 
kandidater. Fri adgang. 

Mandag den 9. november 2009 kl. 8.30-11.30 i Næstved Hallen:
Debat og prøvevalg for alle 16-17 årige i Næstved kommune, med bl. a. Steffen Juul Rønnow. 

Tirsdag den 10. november 2009 kl. 19.00  Kulturhuset, Grønnegades Kaserne:
Kom og oplev alle partiernes spidskandidater i den sidste duel inden komunalvalget den 17. november 2009 
- der bliver fest og stemning. 

Onsdag den 11. november 2009 kl. 19.00, Digtervejsskolen, Karrebækvej:
Lokaludvalget for Ll. Næstved har indbudt til debatmøde om udviklingen i Ll. Næstved. Mød bl. a. Steffen Juul 
Rønnow. 

Fredag den 13. november 2009 kl. 9.50 - 11.30, Næstved Gymnasium og HF:
Spændende debatcafé- arrangement med bl. a.  Hans R. Hansen, Steffen Juul Rønnow, Flemming Jay og Sü-
leyman Yücel. Kun for eleverne. 

Lørdag den 14. november 2009 kl. 12, Bio i Næstved:
Der er Valggalla, med debat mellem borgmesterkandidaterne Henning Jensen og Hans R. Hansen. 

venstres kandidater deltager i disse vælgermøder: 

Jørn
Gul seddel
er flyttet til den 28. oktober

Jørn
Gul seddel
kl. 19.00
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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

Fårup
Gartneri

Fårupvej 3, Fårup
4700 Næstved

Tlf. 55 76 19 92

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

BYGLP
A
P
S

23 64 51 40

venstres valgflæsk-arrangement 
kunne melde om fuldt hus
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der blev klistret 1400 plakater 
på ca. 4 timer ...

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.
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v/Jess Varming

venstre er her, der og alle vegne ...
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Herlufmagle-Hallens cafeteria

Ravnstrupvej 1
4160 Herlufmagle

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

Netværket

Liberale Venner
Det er da noget for dig...

Vi er en flok Venstre-veteraner, der er i gang med at 
opbygge et vennenetværk. Efter mange år i organi-
sationsarbejdet savner vi hinanden og det hyggelige 
samvær kombineret med spændende oplevelser med 
mennesker med grundlæggende liberale holdninger. 
Det er vi så i gang med at gøre noget ved.
Som indledning har vi haft Svend Erik Hovmand til 
at fortælle om sit liv på Christiansborg. Senere har vi 
været på rundvisning og til smagsprøvning på Arla 
Foods i Slagelse.

Den 1. december 2009 mødes vi til vinsmagning 
hos Holte Vinlager i Østergade, hvor kromand Jo-
hannes Christoffersen forhåbentlig vil krydre vinen 
med sjove anekdoter fra tiden på Menstrup Kro.

Vi er nu 32 medlemmer i Liberale Venner, og alle li-
berale (også uden medlemskab af Venstre), der har 
lyst til at være med, er særdeles velkomne. Det ko-
ster kr. 100,- pr. år at deltage, og brugerbetaling kan 
forekomme ved arrangementerne. Styregruppen til-
rettelægger årets arrangementer, og der satses på fire 
årlige begivenheder incl. netværkets årsmøde.
Interesserede kan rette henvendelse til Knud Erik 
Madsen på tlf. 55 72 24 01

Du er også velkommen til at kontakte en af 
styregruppens medlemmer, som er:

Mogens Dalby – tlf. 55 72 24 00 

Jan Elvang – tlf. 50 85 28 20 

Annelise Petersen – tlf. 55 73 95 85 

Helmer Jensen – tlf. 55 44 21 07 

Jens Bragh-Andersen – tlf. 55 72 52 57

Jette Jespersen – tlf. 55 44 11 84

Knud-Erik Madsen – tlf. 55 72 24 01
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Formand, Jørn Frydenlund 
Edith Rodesvej 86
4700 Næstved  
Vælgerforening Næstved
5573 7397  •  6170 7397
 j.frydenlund@stofanet.dk  

Næstformand, Niels True
Sølperupvej 5A
4733 Tappernøje
Vælgerforening Fladså
5599 2728  •  2338 4359 
ntrue@get2net.dk  

Sekretær, Ulla Malling
Kildebakken 29, Everdrup
4733 Tappernøje
Vælgerforening Fladså
5556 4005 
jumalling@mail.dk  

Kasserer, Lars Ingemann
Skolevej 27, Fodby
4700 Næstved
Vælgerforeningen Næstved
5544 5303  •  2014 1407 
li@elmodan.dk  

Steffen Juul Rønnow
Wesselvej 2
4700 Næstved
Vælgerforening Næstved
3325 3360  •  2396 3360 
steffenjuul@get2net.dk

Charlotte Mathiesen
Hedetoften 47
4700 Næstved
Vælgerforening Næstved
8243 6610  •  2758 6444 
charlottemwmathiesen@stofa-
net.dk
cmmt@regionsjaelland.dk
 
Knud Kjaergaard
Sandbypark Allé 6
4171 Glumsø
Vælgerforening 
Suså/Holmegaard
5764 3110  •  2374 6810 
knkjaerg@post5.tele.dk 

Pia Belhaiba
Mågevænget 16
4160 Herlufmagle
Vælgerforening 
Suså/Holmegaard
5550 2116 
piabelhaiba@hotmail.com  

Kristian Ahrensbach
Birkebakken 7
4160 Herlufmagle
Vælgerforening 
Suså/Holmegaard
5765 0090  •  4046 8580 
kah@dgs.dk  

Ole Rasmussen
Sandvedvej 37
4262 Sandved
Vælgerforening Fuglebjerg
5545 3097 
lisbeth.ras@get2net.dk

Karen Becker
Højbjergvej 22
4250 Fuglebjerg
Vælgerforening Fuglebjerg
5545 3706  •  3055 2364
karenbecker@tdcadsl.dk 

Jørgen Hansen
Klaksvej 15
4262 Sandved 
Vælgerforening Fuglebjerg
5545 6587  •  2169 7182
jpklaksvej@hotmail.com
  
Jørn M. Jacobsen
Hovedvejen 73
4733 Tappernøje
Vælgerforening Fladså
5506 5064  •  2096 5064 
jmj@tappernoje-el.dk  

Alfred Thomsen
Snesere Torpvej 30
4733 Tappernøje
Vælgerforening Fladså 
(og webmaster)
5556 5228  •  4037 5248 
venstrenet@svinggaard.dk  

Hans Bay
Elmevej 43
4171 Glumsø 
Vælgerforening 
Suså/Holmegaard
Formand for 
Kandidatbestyrelsen
2093 2936
hbc043@gmail.com  

Richard Petersen
Fårupvej 9, Fårup
4700 Næstved
Venstre i Region Sjælland
5576 1011 
 rp@rplaw.dk 

Visti Christoffersen 
Elmevej 45
4171 Glumsø
LOF
5764 6990  •  3093 2860 
visti.ch@vip.cybercity.dk

Natasha Thaysen, VU
Oddervænget 13, Brøderup
4733 Tappernøje
5596 0077  •  2859 8392 
natasha.thaysen@gmail.com 

Anette Silkensen, VU
Niels W. Gadesvej 94
4700 Næstved
2729 3516 
anettesilkensen@hotmail.com 
 
Eli Larsen (Suppleant)
Broksøvej 1
4160 Herlufmagle
Vælgerforening 
Suså-Holmegaard
5550 1454 
elarsen@tdcadsl.dk

Stig P. Hansen
Gerdrupvej 24
4700 Næstved 
Vælgerforening Næstved
Formand for 
Aktivitetsudvalget
2045 1173 
sph@topdanmark.dk

teLeFoN- og adResseLIste 
veNstRe I Næstved kommuNe


