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Velkommen 

Hvad mener Venstre i Næstved 
kommune, og hvorfor mener 
vi, som vi gør? De spørgsmål 
vil vi gerne give vores 
medlemmer og alle andre svar 
på. I dette nyhedsbrev, som De 
læser på skærmen lige nu, 
tager vi hul på en mere aktiv 
samtale med Næstveds 
befolkning. Har De 
kommentarer eller spørgsmål, 
så ring eller skriv til vores 
byrådsmedlemmer eller til 
redaktøren. Navne og 
kontaktinformation finder De 
på bagsiden. 

Ny gruppeformand 

Venstres byrådsgruppe har 
valgt Cathrine Riegels 
Gudbergsen som 
gruppeformand. Hun afløser 
Kristian Skov-Andersen, der 
dog fortsætter som Venstres 
medlem af byrådets 
økonomiudvalg. Interview med 
den nye politiske leder i næste 
nyhedsbrev.  

Redaktionen 

Chr. Brøndum 23200033, 
christian.broendum@gmail.co
m, Bjarne Haar, formand for 
Venstre i Næstved, 2623 0444, 
jbhaar@stofanet.dk 

 

Ny fremtid for by og havn 
Havnen - og dermed byen - skal udvikles. Ikke afvikles.

Venstres byrådsgruppe er ikke i tvivl om opbakningen til 
Næstved Havns vision om at bygge en ny havn ved Ydernæs 
fremfor ved Stenbæksholm, som det gamle byråd ellers 
besluttede sig for i 2021.

Et af de afgørende argumenter for alligevel at placere havnen 
på Ydernæs er antallet af kvadratmeter til rådighed. Området 
er så stort, at Næstveds store glasgenbrugsvirksomhed, 
Reiling, har erklæret sig villig til at flytte sit store og dyre 
produktionsapparat fra den nuværende placering ved kanalen 
til Ydernæs. Men kun fordi der er plads nok til virksomheden.

Reilings genbrugsfabrik blokerer i dag for byudvikling syd for 
den tidligere Maglemølle papirfabrik. Reilings tilsagn om at 
flytte, hvis visionen om en havn på Ydernæs realiseres, er 
derfor en “gamechanger,” mener Venstres tidligere formand 
for Næstved Havn, Kristian Skov-Andersen. “Vi har 
simpelthen pligt til at finde en havnemodel, der er stor nok til 
at rumme Reiling”, tilføjer han.
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Kontakt Venstres 
byrådsmedlemmer 

Cathrine Riegels Gudbergsen 
(billedet) er gruppeformand. 
Telefon: 2627 1297, mail:  
cagud@naestved.dk Medlem af 
Klima-, Miljø- og Friluftsturisme 
udvalget. 

Stine Andersen: Telefon: 2183 
5535, mail: stiand@naestved.dk. 
Medlem af Børne- og 
Uddannelsesudvalget og 
Sundheds- og Forebyggelse 

Kristian Skov-Andersen: Telefon: 
2157 7562, mail: 
kgsko@naestved.dk Medlem af 
Økonomiudvalget, Næstved 
Havns bestyrelse og 
næstformand i Sundheds- og 
Forebyggelsesudvalget. 

Sebastian Mylsted-Schenstrøm: 
Telefon: 5337 2148, mail: 
smyls@naestved.dk. Medlem af 
Børne- og Uddannelsesudvalget 
og næstformand for § 17.4 
Udvalg for Unge og Uddannelse. 

Kenneth Sørensen: Telefon: 2181 
4776, mail: kpasoe@naestved.dk. 
Medlem af Plan-, Teknik- og 
Lokaldemokratiudvalget og 
næstformand i Kultur- og 
Idrætsudvalget. 

Süleyman Yücel: Telefon 2199 
5453, mail: syuce@naestved.dk. 
Næstformand i Socialudvalget og 
medlem af Beskæftigelses- og 
Rekrutteringsudvalget.

Gruppeformand Cathrine Riegels Gudbergsen anerkender, at 
Venstre sammen med det øvrige byråd har stemt for at placere 
en ny havn ved Stenbæksholm. “Men vi er blevet klogere. 
Verden er forandret, forudsætningerne for det gamle forlig er 
forsvundet. Vi skal lave en havn, der også er rigtig om fyrre år,” 
siger hun. Lystsejlerne på Ydernæs kan tilbydes en ny havn ved 
Stenbæksholm eller Svingbroen, betalt af Næstved Havn. Det 
er samtidig en forudsætning, at finansieringen af den nye havn 
ikke koster kommunen mere end Stenbækholm-placeringen 
ville have gjort.

Venstres byrådsgruppe lægger desuden vægt på, at landets 
erhvervshavne er udpeget som kritisk infrastruktur og har en 
nøglerolle i den grønne omstilling fra landevejs- til 
skibstransport.

Borgmester Carsten Rasmussen - der undervejs har talt for alt 
fra lukning af havnen over placering ved Stenbæksholm til en 
folkeafstemning om havnen - vil nu indlede forhandlinger med 
byrådets partier om havneplanerne.

På forhånd har byrådets “blå” partier i enighed besluttet at 
støtte visionsplanen fra Næstved Havns bestyrelse, der udover 
blandt andre rummer tre socialdemokratiske 
byrådsmedlemmer, der alle ifølge det oplyste støtter 
bestyrelsens plan. Dermed er der på forhånd teoretisk et flertal 
for Ydernæs-planen i byrådet. De finder visionsplanen her.

Mød en politiker på KOKS - 
byfestivalen i Glumsø 
På lørdag den 27. august kan De møde Deres politiker på 
Glumsøs byfestival, KOKS. Venstre bemander sin bod fra 
lørdag klokken 9 til 16, hvor V-folketingskandidat, Jacob 
Panton, regionsrådsmedlem Kirsten Devantier og Venstres 
byrådsgruppe i Næstved kommune på skift bemander den 
politiske salgsbod. 

Vil De vide, hvorfor Venstre ønsker overbygningen tilbage på 
Sct. Jørgens og Toksværd skoler, eller om behovet for bedre 
vedligehold af skoler og andre institutioner, så kom og spørg. 
Og bidrag gerne selv med synspunkter om det, der optager 
Dem. Sæt også kryds ved Venstres budgetseminar d. 14. 
september. Invitation følger snarest.

http://www.naestvedport.dk/media/19721/prospekt_low_til_web.pdf
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