i Næstved Kommune

EuropaParlamentsvalget
afholdes den
26. maj 2019.
Læs Linea
Søgaard-Lidells
artikel inde
i bladet.

Kandidaterne er parate til valgene
Jan • 2019 • Nr. 34

Vi kender ikke datoen
for afholdelse af
Folketingsvalget,
men Næstveds lokale
folketingskandidat
Sebastian MylstedSchenstrøm fortæller
om sig selv og sine
politiske visioner
inde i bladet.

2

I n d h o l d:
Formanden har ordet ............................... 3
”Giv Næstved – og hele Sydsjælland
et aktivt lokalt folketingsmedlem”
Stem på Sebastian! ................................... 4
Lidt om mig selv: Sebastian ..................... 5
Skal Danmark hænge sammen,
så kræver det god infrastruktur .............. 6
Erhvervsuddannelserne skal styrkes ...... 8
Mest mulig effekt for klimakronerne .... 10
Gennem EU kan vi sætte et positivt
aftryk for vores omverden...................... 12
Næstved Nær-Hus .................................. 14
En holdbar skolestruktur ....................... 16
Landdistriktsudvalget ............................ 17
Det går jo godt - set fra Plan- og
Erhvervsudvalget ................................... 18
NYT fra ”på landet og kulturen”............. 19
Nyt fra kredsformanden......................... 21
Det sker i Venstre.................................... 22
Telefon- og adresseliste .......................... 24

Venstre i Næstved Kommune
Januar 2019 – Nr. 34
…………

Redaktør: Mogens Dalby
Fotograf: Alfred Thomsen m.fl.
Layout og tryk: Sangill Grafisk

Har du kommentarer, en god ide eller historie,
så kontakt redaktionssekretær Stig Hansen på:
stigrislev@gmail.com

Giv Næstved – og hele Sydsjælland
et aktivt lokalt folketingsmedlem
Af Asbjørn Børsting, Formand for Venstre i Næstved Kommune

Vi har én stor mangel i Næstved – og i
hele Sydsjælland: Vi har IKKE i øjeblikket
valgt noget folketingsmedlem fra den liberalt borgerlige del af Danmark, der bor
i vores område!
Efter vores befolkningstal burde vi alene i Næstved Kommune kunne vælge et
medlem – og det kræver to ting!
• At vi erkender betydningen af at have
et lokalt valgt medlem
• At en rimelig stor del af os stemmer
personligt på vores lokale kandidat.
Det med betydningen af at have en lokalt
valgt mærker vi på den lidt hårde måde
– da vi jo i denne valgperiode for første
gang længe ikke har det.
Vores stemme er ikke helt så stærk –
når det gælder prioriteringen af infra-

struktur – investeringer i Danmark. Vi
gør hvad vi kan internt i Venstres organisation og vore kommunalpolitikere
kæmper ihærdigt. – Det ændrer ikke ved,
at f.eks. sikringen af penge på finansloven til en motorvej Næstved-Rønnede
BEDRE sikres med lokalt valgte MF’ere
til at presse på!
Og det gælder tilsvarende nye uddannelsesaktiviteter og andre offentlige
virksomheder i vores område.
Såfremt et stort antal af os stemmer på
en lokal kandidat – er vi tilstrækkeligt
mange til at vi igen får valgt et lokalt venstrefolketingsmedlem.

dannet, robust, frisk, meget hurtig til at
lære nye ting, dybt lokalt forankret også
gennem sit byrådsarbejde i Næstved
– og selvom han med sin unge alder er
uden den store erhvervserfaring, vil han
meget gerne lytte til og lære om lokale
erhvervsforhold – og i givet fald hjælpe
til med at løse nogle opgaver!
Jeg anbefaler meget stærkt, at vi holder
godt sammen om de personlige stemmer
til Sebastian – vi har meget brug for hans
ihærdige indsats som vores lokale folketingsmedlem.
Asbjørn Børsting
Formand for Venstre i Næstved Kommune

Vores nye kandidat Sebastian (husk ham
på fornavnet – mellem- og efternavn er
langt og besværligt) er ganske velud-
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Stem på Sebastian!
Af Kristian Skov-Andersen

til folketingsvalget
En by af vores størrelse bør og skal
være repræsenteret på tinge, og Venstre er et af de meget få partier, som
opstiller en lokal kandidat.
Jo, Sebastian har stadig meget at lære
som politiker og som menneske. Jeg
selv havde mindst lige så meget at
lære som 27 årig.
Til gengæld har Sebastian et godt økonomisk og politisk overblik og en klar
liberal profil. Så måske han vil trives
endnu bedre i Folketinget end i byrådet, hvor han har ydet en fornem og
bredt respekteret indsats omkring det
nylige skoleforlig. Også hans grundlovstale på Broksø sidste år var på et
imponerende niveau.
En lokal folketingskandidat står meget højt på Næstveds ønskeliste.

Jeg ønsker derfor Sebastian ikke bare
et godt valg, men valg til Folketinget.
Med venlig hilsen
Kristian Skov-Andersen
Formand for Venstres byrådsgruppe

Lidt om mig selv
Af Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Jeg vil starte med formaliteterne
Mit navn er Sebastian Mylsted-Schenstrøm. Jeg er 27 år, opvokset i Fensmark og bosat i Næstved. Til daglig er
jeg medlem af Næstved Byråd, hvor jeg
er medlem af Børne- og Skoleudvalget
samt Kultur- og Demokratiudvalget.
Derudover er jeg ved at færdiggøre min
kandidat i kommunikation og ledelse
på Copenhagen Business School (tidligere kendt som Handelshøjskolen).
Jeg er student fra Næstved Gymnasium årgang 2011, og jeg var i gymnasieårene nok kendt som lidt af en
nørd, eftersom jeg var mere optaget af
studierne, arbejde og ungdomspolitik,
end fester og hvad dertil hører.
I virkeligheden er det nok et generelt karaktertræk ved mig, at jeg går
meget op i det der interesserer mig
uanset om det er politik, studier eller

fritidsinteresser, og med interessen
følger ambitionerne.
Et eksempel herpå kunne være min
store passion, nemlig lystfiskeri.
Interessen for lystfiskeri fik jeg fra
min morfar, som tog mig med på mine
første fisketure i min tidlige barndom.
Min morfar boede i sine sidste år i
Præstø, og jeg kørte derfor ofte med
rute 79 mod Præstø for at besøge ham
i weekenderne. Når jeg var på besøg,
tog vi gerne på Præstø Fjord efter
hornfisk og havørred, hvis vejret tillod det, og hvis ikke tog vi til Tubæk
Å efter aborre. Selvom min morfar gik
bort da jeg var 11 år, så lykkedes det
ham alligevel at smitte mig så alvorligt med fiskefeber, at interessen har
hængt ved. Derfor er jeg i dag hvad
man nok kan kalde en ivrig fluefisker,
og jeg rejser gerne land og rige rundt
for at dyrke denne interesse. Som re-

gel går turene til de danske kyster eller
jyske åer, men også til norske og svenske elve efter laks.
For mig er en fisketur et pusterum fra
stress og bekymringer, et fristed hvor
jeg samler tankerne og overvejer tilværelsen og de store spørgsmål i livet.
Man finder nemlig næppe en større ro
end ved solopgang over en norsk elv,
en svensk skovsø eller ved den danske
kyst. I en stresset tid som vores, så er
det en luksus som jeg ikke ville være
foruden.
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Skal Danmark hænge sammen,
så kræver det god infrastruktur
Af Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Rigtig mange borgere på Syd- og Vestsjælland pendler på arbejde hver
dag. Hvis vi ser i krystalkuglen, så
ser det ud til, at folk vil pendle mere
og længere i fremtiden. Derfor er det

vigtigt for sammenhængen og bosætningen udenfor hovedstadsområdet,
at man kan komme hurtigt omkring.
Af den grund skal transporten på både
vej og skinner glide hurtigt og glat.

Desværre har vi på Sjælland til gode at
se fremskridt på den front - ja, vi har
faktisk næsten oplevet tilbageskridt
på både motorveje og skinner, hvor
hhv. større trængsel og ringere togbetjening har betydet længere rejsetider
for mange.
På Sjælland er der de seneste tyve år
ikke blevet bygget mere end 10 kilometer ny motorvej, mens der i Jylland
er anlagt mere end 400 km. Det er helt
skævt, og ikke udtryk for hvor der er
størst behov.
Således har utallige rapporter fastslået, at pendlerne på de sjællandske veje
hver især kunne spare mange timer
på transport hvert år. Tid, der kunne
bruges bedre på arbejde eller samvær

med dem man har kær. I Næstved
kunne hver pendler spare mere end
55 timer om året, hvis Gedestien blev
opgraderet til en motorvej.

Livet er nemlig for kort til
at holde i kø!
På jernbanenettet er der også behov
for investeringer.

Det er derfor en topprioritet for mig,
at vi får sat gang i byggeriet af motorvejen fra Rønnede til Næstved i den
kommende valgperiode.

I den aktuelle trafikplan for 20172032 fremgår det, at pendlerne ikke
skal forvente betydeligt kortere rejsetider på de regionale strækninger
på Sjælland indenfor den nærmeste
fremtid. Dét til trods for, at der er blevet investeret milliarder i elektrificering og hastighedsopgraderinger.
Det er naturligvis ikke godt nok. Derfor skal der arbejdes hårdt for at der i
fremtiden indkøbes materiel, som kan
udnytte disse opgraderinger. Vi skal
have mærkbart kortere rejsetider med
togene.

På sigt skal vi også have vedtaget den
sjællandske tværforbindelse og udvidet Køge Bugt motorvejen, således
at trafikken kan glide bedre hvad end
man skal vestpå eller nordpå.
Igangsættelsen af den sjællandske
tværforbindelse og en udvidelse af
Køge Bugt motorvejen vil være rettidig omhu, eftersom der indenfor en
overskuelig fremtid vil være en fast
forbindelse til Tyskland via Femern,
og vi derfor må forvente yderligere
trængsel på de sjællandske motorveje.

Livet er nemlig også for kort til langsomme tog!
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Erhvervsuddannelserne skal styrkes
- SU på hovedforløbet ville hjælpe
Af Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Vi hører det jævnligt. Danske virksomheder har svært ved at skaffe
kvalificeret arbejdskraft. Således anslår danske Regioner, at der i 2025 vil
mangle mere end 70.000 erhvervsfagligt uddannede indenfor et bredt felt
af erhvervsområder.
Samtidig anslås det, at der fra 2025 vil
blive overskud af akademikere og vi
ved, at ca. 10% af en ungdomsårgang
ikke uddanner sig videre efter folkeskolen.
Begge er store udfordringer, som vi
må løse. Gør vi ikke dét, så kan regningen i følge Arbejdernes Erhvervsråd ende på mere end 100 mia. kr. i
tabt BNP-vækst - noget vi absolut ikke
har råd til.

Opgaven er klar: Vi skal have flere til at
vælge en erhvervsfaglig uddannelse og
færre unge skal ende uden uddannelse.
Derfor skal vi styrke de erhvervsfaglige uddannelser ved at øge mulighederne for praktikplads.
Netop frygten for ikke at kunne få en
praktikplads er noget som vi ved afholder mange fra at søge en erhvervsfaglig
uddannelse. Derfor er det vigtigt at vi
fortsætter den positive udvikling, som
blev startet med den sidste trepartsaftale, hvormed antallet af praktikpladser øges med op mod 10.000 frem mod
2025. Vi har dog brug for endnu flere
praktikpladser.
Jeg tror på, at danske virksomheder generelt gerne vil tage lærlinge.
Den økonomiske belastning, som det
kan være at have lærlinge, afholder

imidlertid mange fra det. En lærling
koster i dag ca. 3 gange så meget som
en elev på en ungdomsuddannelse
får i SU. I stedet for at forvente, at
selv små erhvervsdrivende skal løfte
hele den udgift alene, burde vi gøre
hovedforløbet på erhvervsuddannelserne SU-berettiget og sænke minimumselevlønnen tilsvarende, således
at virksomhedernes udgifter til at have
lærlinge mindskes. Dette ville reelt
være en sidestilling af de boglige og de
erhvervsrettede uddannelser, og det er
vel egentlig rimeligt nok eftersom vi
som samfund har brug for begge dele.
Jeg er slet ikke i tvivl om, at det ville få
flere virksomheder til at tage en lærling og dermed mindske frygten for
ikke at kunne finde en praktikplads.
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Mest mulig effekt for klimakronerne
Af Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Vi skal tage klimaudfordringen alvorligt - men vi skal ikke spilde vores
ressourcer på dyre og ineffektive tiltag der begrænser os, når der findes
muligheder med større effekt og med
minimal indgriben i folks tilværelse.

skabet for private hjem, hvorfor der er
tale om et betydeligt potentiale.

Vi ved, at der med eksisterende teknologi er enormt potentiale for energieffektiviseringer i såvel private hjem
som virksomheder og offentlige bygninger.

For erhvervslivet vurderer Danmarks
Ingeniørforening (IDA), at der er potentiale for 43% besparelser i elfor-

Således vurderer Statens Byggeforskningsinstitut eksempelvis, at hvis
Bygningsreglementets krav til efterisolering i private hjem blev realiseret i bare 80% af tilfældene, så ville
vi kunne mindske energiforbruget til
opvarmning med 30-35% frem mod
2050. Netop opvarmning er en af de
absolut tungeste poster i energiregn-

Dertil findes der lignende potentialer
i udskiftning af gamle varmepumper,
fyr og belysning.

bruget og 17% i brugen af brændsler
som gas og benzin/diesel bare henover
de næste 10 år - og dét endda selvom
der allerede er blevet realiseret store
effektiviseringer henover de sidste år.
Med den stadigt hurtigere teknologiske udvikling vil potentialerne for
energieffektivisering kun stige yderligere i de kommende år.

Derfor mener jeg, at vi bør fokusere
på energieffektiviseringer gennem
udnyttelse og udbredelse af nyeste
teknologi, frem for at stække os selv
med bombastiske og dyre forslag, der
forringer danskernes tilværelse og
Danmarks konkurrenceevne.
Det kan ske gennem højere fradrag for
energiforbedringer til private og virksomheder, større tilskud til udskiftning af gamle anlæg og ikke mindst
gennem endnu mere oplysning om
potentialerne.
Jeg tror nemlig ikke på, at vi kan vinde kampen for et bedre klima ved at
indføre kødfrie dage, højere afgifter
på alt fra flyrejser til biler eller forbud
mod konventionelt landbrug. Det bliver svært at forklare den hastigt voksende middelklasse i lande som Kina

og Indien, at de ikke må spise kød, flyve på ferie eller at de skal betale langt
højere priser for fødevarer, fordi de
skal være dyrket økologisk.
Derimod tror jeg, at vi vinder klimakampen ved at vise, at vi kan nedbringe klimaaftrykket betydeligt uden at
begrænse vores levevis og forringe
konkurrenceevnen. Det er jeg sikker

på, at langt flere vil lade sig inspirere
af end forbud og afgifter.
Lad os derfor gøre op med tanken om
at klimaindsatsen nødvendigvis skal
indebære forbud og afsavn, og i stedet
investere i at gøre tingene smartere.
Det er en lavt hængende frugt, som
det ville være dumt ikke at plukke
først.
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Gennem EU kan vi sætte et positivt
aftryk for vores omverden
Af Linea Søgaard-Lidell, Sjællands kandidat til Europa-Parlamentet

I år er et valgår – også til Europa-Parlamentet. Den 26. maj skal vi sammensætte det næste parlament, som
kan sætte en retning de kommende
fem år. Et parlament, som jeg håber,
kommer til at arbejde for et stærkt
EU, der har tyngde på den globale scene. Og et EU, der både har et dansk og
liberalt aftryk.

løses i fællesskab med vores europæiske naboer. De udfordringer, som i sin
natur krydser vores grænser.

Min holdning er klar. Vi skal skabe en
stærkere europæisk stemme i verden,
og vi skal skabe en stærkere dansk
stemme i EU. Det er gennem EU, at vi
virkelig kan øve indflydelse på verden
omkring os. Sætte høje og gode standarder for alt fra miljø over fødevaresikkerhed til demokrati.

Det er presset på vores fælles demokratiske værdier. Individbeskyttelse
og demokrati er blandt grundstenene
for, at vi synes, vi har et godt samfund. Det er europæiske værdier, som
i stigende grad bliver sværere og sværere at fastholde og videregive til andre dele af verden, efterhånden som
den økonomiske styrke og magtbalance bliver forskudt.

Som samfund står Danmark overfor
mange udfordringer, som bedst kan

Det er for eksempel presset på vores
klima og miljø. Hvis vores indsats
på klimaområdet virkelig skal batte
noget, er vi nødt til at have vores europæiske naboer med.

Det er presset fra den globale konkurrence, hvor vi i fællesskab kan forhandle stærke frihandelsaftaler på plads, så
vores virksomheder har de bedst mulige rammer for at handle med resten
af verden. Aftaler, vi aldrig var kommet
i nærheden af, hvis vi skulle forhandle hver især om 28 individuelle aftaler.
Men som er afgørende for vores velstand i Danmark og i hele EU.
Frihandel er kun blevet vigtigere, som
USA lukker sig om sig selv. Det er vigtigt, at vi i EU dyrker vores rolle som
global frihandelsleder og arbejder for
at få flere, gode handelsaftaler med
verden omkring os. Det er herigennem, at vi kan sætte et positivt aftryk på vores omverden og kræve høje
standarder til gengæld for adgangen
til det indre marked – og 500 mio. for-

brugere. Det er et stærkt kort, vi har
på hånden, og det skal vi bruge.
Når vi udveksler varer, udveksler vi
også værdier. For mig at se er samhandlen fortsat vores vigtigste redskab til at skabe fred og bæredygtig
udvikling.
Fremtidige handelsaftaler med tredjelande vil være gode nyheder for
Danmark. For det er her vi kan hente
det potentielle tab i handel, vi får, når
briterne træder ud af EU inden længe.
I Venstre går vi ind i EU-valgkampen
med en klar EU-positiv linje. Men det
betyder ikke, at vi ikke skal tage debatten om, hvordan EU skal udvikle sig.
Der er væsentlige områder, hvor vi
klart vinder mest ved at arbejde sammen for gode løsninger, og ved at
udøve dansk indflydelse i EU. Men
det betyder ikke, at der ikke er mange
andre områder, som bedst varetages
nationalt.

Socialpolitikken er et godt eksempel
på et område, som for eksempel venstrefløjens partier gerne vil regulere i
EU. Men for mig at se er socialpolitik
og arbejdsmarkedspolitik ikke naturligt grænseoverskridende politikområder - men derimod områder, hvor vi
har bedst af, at beslutningerne træffes
så tæt på borgerne som muligt. Og det
vil sige Folketinget i dette tilfælde.

Følg valgkampen og vær med
Facebook: @lineasoegaardlidell
Web: linealidell.com
E-mail: lineaslidell@gmail.com

Danmarks plads er for mig
at se helt naturligt i EU
Der er lige nu historisk stor opbakning til EU blandt danskerne. To ud
af tre danskere er positive over for
EU. Det er et godt afsæt for en positiv
EU-valgkamp.
Jeg er uden at tøve blandt de mange danskere, der er glade for samarbejdet. Og det vil jeg være, selvom jeg
også har en holdning til, hvad vi skal
bruge EU til, og hvad der bedst varetages nationalt.
EU er ikke perfekt, men det er det
bedste redskab, vi har.
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Næstved Nær-Hus
Af Kirsten Devantier

I skrivende stund afventer vi både i
regionerne og kommunerne Regeringens udspil til en ny Sundhedsreform.

vil naturligvis også blive tilpasset den
nye Sundhedsreform.

I Næstved Kommune har vi taget
forskud på vores plan for en videreudvikling af det nære sundhedsvæsen.

Næstved Kommune ønsker i samarbejde med praksissektoren og Region
Sjælland at etablere et Nær-Hus – en
enhed der skal fungere som et sømløst
sundhedsvæsen mellem sygehus og
hjem for den enkelte borger gennem
en fælles organisation.
Næstved Nær-Hus skabes dels via nye
samarbejds- og organisationsformer,
grader af fælles ledelse og samdrift,
dels via øget og maksimal indførelse
af digitale og teknologiske løsninger.

Jeg har i samarbejde med bl.a. repræsentanter fra de praktiserende læger
og Næstved Kommune udviklet tanker vedr. et Næstved Nær-Hus.
Nedenstående har jeg opsummeret de
væsentligste elementer i vores foreløbige projekt - og dette er overordnet drøftet med den øverste politiske og administrative ledelse i henholdsvis Region
Sjælland og Næstved Kommune.
Oplægget skal drøftes videre med de
praktiserende læger og regionen og

Visionen

Formålet

En fælles indsats for den store og voksende gruppe af ældre medicinske og
kroniske patienter/borgere skal skabe
høj kvalitet og sammenhæng i bor-

gernes behandlingsforløb. Der skal
skabes en organisering og løsninger,
der styrker det nære sundhedsvæsen
- herunder det sundhedsfaglige miljø.
Formålet er dels at nedbringe antallet
af forebyggelige (akutte) indlæggelser
og genindlæggelser – med særligt fokus
på ældre/svækkede borgere og kroniske
patienter. Dels er formålet at sikre, at
befolkningen i Næstved og opland har
et nært pleje- og behandlingstilbud

Næstved Nær-Hus ét hus tre funktioner

Kommunale akutpladser (sengepladser)
Næstved Kommune/ældreområdets
24 akutpladser skal indgå i Næstved
Nær-Hus. Almen praksis skal være
den primære leverandør af lægefaglige ydelser i huset. Herud over
bemandes huset med en tværfagligt
sammensat medarbejdergruppe med
kompetencer på henholdsvis rehabiliterings-, genoptrænings- og akutområdet. Nær-Huset skal fungere med
døgnbemanding (trænede akut-sygeplejersker), og det skal være muligt
at henvise hele døgnet.

Varetagelsen af de visiterede borgere
på akutpladserne i et tværorganisatorisk hus, kan ske i et tæt koordineret og integreret samarbejde mellem
kommune, praksissektor og sygehus.
Optimalt set etableres Næstved NærHus centralt på sygehusmatriklen.

Digitalt/virtuelt set-up til at
støtte borgere i eget hjem

Nær-Huset skal indbefatte et tværorganisatorisk og teknologisk set-up,
med fælles digitale og telemedicinske løsninger, der gør det muligt at
understøtte borgere i eget hjem, der
er svækkede af (kroniske) sygdomme
og/eller aldring. Der sigtes bl.a. målrettet efter:
• Løsninger, der kan understøtte og
fremme borgernes egenomsorgsevne dels for at hjælpe borgeren med
at håndtere (kronisk) sygdom, dels
for at undgå forværring af sygdom/
svækkelse så længe som muligt.
• virtuelt at supportere borgere med
støtte fra et mobilt udgående og
teknologisk/digitalt understøttet
behandlerteam, der kan understøt-

te højt kvalificeret pleje, behandling
og opsyn af svækkede borgere, mens
de opholder sig hjemme.
Viden og support fra sundhedsfagligt
personale, herunder især sygeplejersker og (praksis)læger, kan komme
helt tæt på borgeren i eget hjem og
derigennem understøtte nærhedsprincippet for borgerne. Herigennem
kan der bl.a. satses på øget brug af
”udlæggelser” i stedet for indlæggelser, borgerne kan i højere grad
tage del i egen behandling, og deres
egenomsorg kan styrkes.
Det er oplagt at Nær-Huset/det teknologiske set-up skal være en integreret del af Region Sjællands fremtidige
e-hospital.

Studieunit

En fælles kommunal og regional
studieunit skal etableres og danne
rammen om klinisk og praktisk træningsmiljø for flere af de sundhedsuddannelser, der har til huse i Næstved
bl.a. bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske samt soci-

al- og sundhedsuddannelserne, som
alle har brug for praktikpladser. Med
praktikpladser på tværs af den kommunale og regionale sektor, og som
en integreret del af det fremtidige
e-hospital i Region Sjælland, kan de
studerende følge hele borgerforløb fra
diagnostik til behandling, monitorering, pleje og genoptræning. En fælles
studieunit kan dermed bidrage til at
fremme forløbstankegangen/fokus og
- ikke mindst – fremme teknologiske
kompetencer hos de kommende generationer af sundhedsfagligt personale.
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En holdbar skolestruktur
Af Søren Revsbæk, medl. af Børn- og Skoleudvalget

Både før og efter kommunevalget i
november 2017, var jeg stor tilhænger
af en grundig evaluering og ændringer
i strukturen.
Begge dele har vi fået. Takket være
Venstre i Børn- og Skoleudvalget, fik vi
spurgt alle forældre og elever om deres
mening, og det gav ændringer i strukturen. Først og fremmest på Sct. Jørgens
skole, hvor vi nu igen får overbygning
(7. – 9. klasse) på skolen. Det var et stort
ønske fra Sct. Jørgen.
Vi justerer også mellem Kildemark og
Kalbyris, så 4. klassetrin fremover går
på Kalbyris, for at give bedre plads på
Kildemarkskolen.
Vi har også sagt ja til at lukke Holme-Olstrup skole (og Uglebro skole).
Nogle siger: Så svigter Venstre jo et
valgløfte om ikke at lukke skoler? Til det
er svaret: Nej. Venstre gav ikke før kommunevalget nogle valgløfter om ikke at
lukke skoler, hverken i byen eller i lan-

dområdet. Vi gav tværtom et håndfast
løfte om en hurtig evaluering af strukturen – og det har vi holdt.
Jeg ville også meget gerne have overbygningen retur til Toksværd, men
hverken forældrenes eller vore argumenter, påvirkede Socialdemokrater og
Radikale. Begge partier sagde klart nej.
Til trods for det, vurderede vi at et
samlet forlig trods alt var at foretrække. Og vi fik 600.000 kr. årligt, til bedre
transport for overbygningseleverne, fra
Toksværd til Fensmark. Det er trods alt
noget.
Før første gang i 28 år i Næstved Byråd, har jeg derfor denne gang stemt for
en skolelukning. Noget jeg ellers altid
har været modstander af.
Konservative og Enhedslisten stemte
imod skoleforliget og er dermed reelt
ude af skolepolitikken de kommende år.
Venstre derimod er med og vi vil fortsat
sætte vores mærke på politikken.

Også når pengene, der spares ved skoleforliget, skal bruges. Om det så bliver
til IT, klassekvotienter, lavere undervisningstid for lærerne eller noget helt
andet.

Den Gamle Købmandsgård
Selskab og mødelokale

Stort rummeligt lokale udlejes
til fester, møder og kurser.
Op til 60 pers. Alt i service.
Te/anretter køkken.

Henvendelse til
Tlf. 5556 4005/2285 0691

www.mallingskoemandsgaard.dk

Kildebakken 29, Everdrup
4733 Tappernøje

Landdistriktsudvalget
Af Cathrine Riegels Gudbergsen

Vi er et ad hoc udvalg som arbejder
med et nyt emne hvert år i samarbejde
med borgere.
I 2018 arbejdede vi med temaet natur,
oplevelser og turisme. I samarbejde
med Lokalrådene har vi set på udviklingspotentialet i kommunen. Det
har været en øjenåbner og selvom jeg
har boet i Næstved kommune i rigtig
mange år, var der mange spændende
områder og ikke mindst historier jeg
aldrig havde hørt. Vores arbejde har resulteret i en række anbefalinger inden
for 9 temaer og en udvælgelse af enkelte projektmuligheder som vi helst ser
fremmet.
• Bruge sagn til at markedsføre lokalområder og fortælle om steder og
seværdigheder ex. Kong Ever, Tybjergstenen Slatten Langpatten
• Udvikle fjord-til-fjord ruten som
cykel, vandre eller riderute mellem
Præstø og Dybsø Fjord.

• Udvikle kano og kajakstøttepunkter
langs Dybsø Fjord og op mod Kristiansholms Plantage
• Koble os på Camp Adventures
trætopbane og Adventuretårn og
udvikle området øst for Holme-Olstrup som er meget naturskønt
• Udvikle vandre- og cykelrute nordpå
fra Næstved over Glumsø mod Sorø
Det er så godt timet at Teknisk udvalg
har afsat midler til udvikling af en friluftsstrategi vi var nemlig et udvalg
uden midler. Her vil rigtig mange af de

ting, vi har opdaget/genfundet blive
inddraget og det skulle gerne resultere
i at vi alle får endnu flere gode muligheder for at komme rundt og opleve vores
kommune. Meningen er ikke at opfinde noget nyt, men benytte og finde alt
det der allerede er.
Det har været et super spændende år
om end noget anderledes fordi der ikke
har været en fast agenda men vi har
været samskabende (et meget moderne
begreb som reelt har eksisteret i mange år) og udviklet indholdet undervejs
sammen med 4 udvalgte borgere.
I år 2019 vil vi se på fremtidens
eksperimenterende transportmuligheder. Vi ved alle at den kollektive trafik ikke er hvad den har været. Der er
meget mindre og langt færre benytter
den. Men hvad vil vi og hvad skal vi.
Vi skal ikke snakke busruter, og skolebusser, men vi vil forsøge at tænke nye
tanker inden for transport og hvordan
man kan komme rundt i kommunen,
og forhåbentlig igangsætte nye transportforsøg som matcher vores behov i
kommunen. Jeg glæder mig til at trække i arbejdstøjet igen
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Det går jo godt - set fra
Plan- og Erhvervsudvalget
Af Niels True, næstformand for Plan- og Erhvervsudvalget

Der er godt gang i byggeriet i og omkring Næstved. Næstved Storcenter er
givet mulighed for udvidelse af areal til
detailhandel med op til 10.000 m2. Det
nye kontorhus til Udlændingestyrelsen
dukker op fra jorden med ibrugtagning
i 2020 og DSB har købt et kæmpe areal på 354 ha ved Mogenstrup syd for
Næstved til nyt centralværksted for
mellem 100 til 120 DSB-medarbejdere.
Professionshøjskolen Absalon flytter
flere uddannelser til bymidten i Teatergade og bliver nabo til VUC. Så skal vi
ikke glemme de 2 parkeringshuse med i
alt 770 pladser.
Der er også godt gang i private boliger.
Opslag på kommunens hjemmeside
afslører, at der ikke er mange parcelhusgrunde til salg og den private udstykning Klosterlunden er knap halvdelen

solgt. I Plan- og Erhvervsudvalget forventer vi i 2019 at behandle lokalplaner som åbner op for nye bebyggelser.
Klosterlunden II kommer i udvalget
i starten af det nye år. Et nyt bolig- og
erhvervsområde ved Stenstrup, hvor
der udlægges nye erhvervsarealer langs
med Vordingborgvej og et nyt boligområde på cirka 40.000 m2 i den sydlige
del af arealet. Dertil beslutningen om
at igangsætte en ny rammelokalplan for
byudvikling og udstykning af Stenlængegårdsområdet, med fokus på skabelse
af en attraktiv og spændende ny bydel.
Sidst skrev jeg lidt om udviklingen af
detailhandlen i bymidten. Udviklingsstrategien for bymidten er, at flere
brugere af bymidten vil styrke den og
et hovedpunkt i forhold til dette er, at
skabe flere boliger i bymidten. Her er

Rådmandshaven et ud af to udviklingsområder. Derfor omsættes udviklingsstrategiens tanker for Rådmandshaven
nu til en lokalplan. Der fokuseres på
muligheden for bebyggelse på det område, som indeholder det eksisterende
parkeringsareal, et grønt overskudsareal ud mod vejen Rådmandshaven,
bagsiden af Kindhestegade og området Dania. Området er i dag præget af
parkeringsflader, vejarealer og ubrugte
grønne arealer og Kindhestegadesiden
fremstår som en flosset bagside med tilfældigt placerede bygninger og det giver
ikke et retfærdigt indtryk af bymidten,
når man ankommer dertil fra vest.
Året 2019 bliver også året, hvor lokalplan for vindmøllerne ved Sparresholm
endelig skal vedtages samt en række
lokalplaner for opsætning af solceller.
Dog mangler byrådet at beslutte retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg, som er udsat, mens mulighederne for dispensation for solceller på
lavbundsarealer der kan genoprettes
undersøges i Miljø- og Fødevareministeriet. - Godt nytår!

NYT fra ”på landet og kulturen”
Af Rico Carlsen

I Landdistriktsudvalget sidder jeg sammen med bl.a. Cathrine, så med to ud
af fem politikere er Venstre godt repræsenteret her.
I udvalget har temaet i det forgangne
år været turisme i bred forstand, hvor
vi har arbejdet på både at tænke nye
tanker, men også at få et overblik over
de allerede eksisterende muligheder. I
den forbindelse har vi bl.a. været rundt
i snart sagt samtlige forsamlingshuse
i kommunen for at tale med især lokalrådene. Arbejdet vil forhåbentlig
i de kommende år konkretisere sig i

f.eks. et samlet net af vandre/cykel/
ride-ruter, ligesom de gode historier i
form af de mange sagn, der knytter sig
lokalområderne rundt omkring i kommunen, har potentiale til at blive en ny
måde at tiltrække turister på.
I det nye år kommer det i Landdistriktsudvalget til at handle om transport.
Nej, ikke busruter, det lader vi Teknisk
udvalg om, men som en tænketank til
at forsøge at finde alternative løsningsmuligheder på de problemer, der kan
være med at komme fra A til B, når man
ikke lige bor i Næstved
by. Ligesom i 2018 vil
der også i 2019 være
fire borgermedlemmer
i udvalget, der deltager
og kommer med ideer
på lige fod med de fem
politikere.

I Kulturudvalget vil Venstre (Sebastian
og jeg) også i det nye år forsøge at få
så meget for pengene som muligt. Et af
de store temaer i den nærmeste fremtid bliver svømmehal: Skal vi bygge nyt
eller renovere de gamle? Det videre arbejde med projektet ”Ny Holmegaard”
(der nu har skiftet navn til ”Holmegaard Værk”) er et andet.
Men det er vigtigt, at vi ikke kaster
alt fokus på de store millionprojekter.
Vi skal fortsat også have opmærksomhed på det mangfoldige forenings- og
kulturliv, hvor få penge kan gøre en
stor forskel. Et eksempel er, da Sebastian og jeg i efteråret fik flyttet penge i budgettet over til ansættelse af en
foreningskonsulent, som kan hjælpe
de frivillige i de små foreninger.
Rigtig godt nytår 2019 til jer alle!
19

20

Fuglebjerg Kro

Gugliotta & co.
Engineering Excellence for a Demanding World

Danmarksbedste
produktprogram til
biogas ATEX Ex

Salg • Reparation
Service og ingeniørrådgivning
Beliggende i provinsby mellem Næstved, Slagelse, Sorø og Skælskør
midt i den skønne sjællandske natur. Populært spisested med mad af høj
kvalitet serveret i den hyggelige restaurant. Hyggeligt gårdhavemiljø. 6
værelser med bad og toilet på gangen. 2 golfbaner indenfor 10 km.
samt ½ times kørsel til BonBon-land.

Torvet 1, 4250 Fuglebjerg · Telefon 5545 3047
www.fuglebjergkro.dk

Kapselblæsere • Sidekanalsblæsere • Pumper

Tlf. 55 71 11 10
sales@gugliotta.net

Besøg også vores nye hjemmeside
inden for vakuumpumper: www.vakuumpumper.dk

www.gugliotta.dk
Salg, reparation og god service

Elmodan er Grindex pumper, slanger
og masser af professionelt el-værktøj...

Elmodan Elektro
Køgevej 20
Militærvej
17· ·4700
4700Næstved
Næstved· Tlf.
· Tlf.7023
70232007
2007
Prøvensvej
3834 1038
1038
Prøvensvej 27
27 ·· 2610
2610 Rødovre
Rødovre · Tlf. 3834
www.elmodan.dk
www.elmodan.dk

Hør dine lokalpolitikere!
Den politiske time på Næstved Lokal Radio
(stationen findes på FM 104,5 mHz):

Lørdag kl. 15 - 16 / Søndag kl. 13 - 14
Tirsdag kl. 10 - 11 / Torsdag kl. 16 - 17
Se radio-oversigt på: www.naestved.name

Nyt fra kredsformanden
Af Jakob Mols, kredsformand for Venstre i Næstved

Godt Nytår til Jer alle! Jeg håber, at
I har haft en god jul, og fået tanket op
med nye kræfter! Nu bliver der brug
for det. Der er under et halvt år til to
valg, et Europa-Parlamentsvalg og et
Folketingsvalg, hvor Venstre meget
gerne skal beholde regeringsmagten. Vi
opfordrer alle til, for alvor, at skrue op
for markedsføringen af vores kandidat
til Folketingsvalget, Sebastian Mylsted-Schenstrøm. Det er så afgørende
vigtigt, at hele Sydsjællands kraftcenter
Næstved er repræsenteret i Folketinget. Alle andre partier har stort set ingen kandidater valgt fra Næstved eller
Sydsjælland. Tættest på er nok Socialdemokratiet med Magnus Heunicke,
der godt nok er valgt fra Næstved, men
ikke længere bor i Næstved. Hvis vi alle
er med til at sikre, at dem der stemmer
på Venstre i Næstved, stemmer på Seba-

stian, har vi en god chance for, at vi igen
har en mand på Borgen fra Næstved, en
der bor i Næstved og en der taler Næstveds interesser.
Der er mange opgaver, store og små,
der skal løftes i en kommende valgkamp. Det kan være at hænge plakater
op, at dele materiale ud i nogle specifikke områder. Det kan være at uddele ved
stationen eller på torvet. Evt. at være
chauffør for Sebastian et par gange, lave
kaffe m.m. Husk også, at når I bruger,
de sociale medier, at dele Sebastians opdateringer. Meld gerne ind til Sebastian
eller Kredsbestyrelsen, om I har lyst til
at deltage i valgkampagnen og få en super oplevelse i at nå vort fælles mål - at
få Sebastian valgt til Folketinget!
Valgkamp er dyrt! Der er altid ønsker
om tiltag, der ville øge chancen for valg,
men også en begrænset økonomi. Vi har

i dag ønsker og ideer, der ikke vil blive
iværksat, da valgbudgettet ikke tillader
det. Så hvis I har kendskab til nogen, der
vil bidrage økonomisk eller sponsorere
materiale, en kaffevogn, rundstykker,
en busreklame, butikslokale m.m., så
hører vi meget gerne fra Jer.
Kredsbestyrelsen vil bruge al sin
energi på, at det lykkes at få Sebastian valgt, men vi har brug for
Jeres hjælp. Det skal lykkes! God
valgkamp!
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Det sker i Venstre:
G eneralfo rsa m ling er
Generalforsamling i Fladså Vælgerforening
den 4. februar 2019, kl. 19.00
i Everdrup gl. Købmandsgaard
------------------Generalforsamling i Fuglebjerg Vælgerforening
den 6. februar 2019, kl. 19.00
på Fuglebjerg Kro
------------------Generalforsamling i Suså-Holmegaard
Vælgerforening - den 19, februar 2019
kl. 19.00 i Tybjerghus

Lø rdag s m ø d e r:

Sidste lørdag i måneden mødes vi til lidt politisk
debat over morgenkaffen i et lokale på Rådhuset
i Teatergade. Der tages ofte udgangspunkt i et
specifikt emne med oplæg af en politiker, men der
bliver også plads til aktuelle nyheder.

2019

Generalforsamling
i Næstved Vælgerforening
den 25. februar 2019, kl. 19.00
Karins Hjemmelavede, Møllegade 1A
------------------Generalforsamling i
Venstre i Næstved Kommune
den 4. marts kl. 19.00
i Herlufmaglehallen.

Og så det vigtigste: alle får lov til at ytre sig.
Alle møder er kl. 8.30 - 10.
Gerne tilmelding til Aktivitetsudvalget Else Marie
Holm fixvej@stofanet.dk eller tlf. 2112 2143 af
hensyn til kaffen. Næste møde 26. januar.

Andre arrangementer og møder:
Dagligstuemøder:
Afholdes alle på Fixvej 8,
tilmelding Else Marie Holm
fixvej@stofanet.dk
eller tlf. 2112 2143
13. februar kl. 19.00
Kristian Skov-Andersen

26. januar kl. 8.30
Lørdagsmøde –
Rådhuset Teatergade
28. januar kl. 19
AffaldPlus, Ved Fjorden 20,
Næstved, tilmelding senest 26/1
til Elmer Jacobsen på
bjergholm@mail.dk

13. marts kl. 19.00
Rico Karlsen
15. maj kl. 19.00
Niels True
7. februar kl. 17
Københavns Lufthavns nye
byggeri – kr. 150 incl. bespisning
tilmelding senest 2/2 til Elmer
Jacobsen på bjergholm@mail.dk

2. april Brandstationen i
Herlufmagle – ved Cathrine Riegels
Gudbergsen
Vi forventer megen aktivitet i
forbindelse med valg til EuropaParlamentet den 26. maj og til
Folketinget her i foråret. Vores
kandidater hhv. Linea SøgaardLidell og Sebastian MylstedSchenstrøm kommer du til at høre
meget mere om.
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Venstre i Næstved kommune
Askovvej 20 C, 4733 Tappernøje

Telefon- og adresseliste
Venstre i Næstved kommune
Venstre i Næstved Kommune og
Vælgerforeningen Venstre i Fladså
Asbjørn Børsting
asbjorn.borsting@gmail.com
Tlf. 2192 2000

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

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

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

Vælgerforeningen
Venstre i Fuglebjerg
Kurt Nielsen
kaanielsen@gmail.com
Tlf. 5545 6381

Venstres byrådsgruppe i Næstved
Kristian Skov-Andersen
kgsko@naestved.dk
Tlf. 5181 7188

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

Bliv medlem

Vigtigt er det at deltage i
samfundsdebatten, og bedst er
det at give sin mening til kende
gennem et politisk parti.
Mere end nogensinde før er der
brug for liberale stemmer i debatten. For et beskedent beløb
om året kan du blive medlem af
Venstre. Henvend dig til en af
de ovennævnte. Er du allerede
medlem, så mød op til vore
mange arrangementer og lad
din stemme blive hørt.

