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KURER



De tidligere regeringspartier og Dansk Folkeparti befinder sig i en art 
psykose. Alt skal negativiseres, obstrueres og gamle personsager skal på 
banen. Venstre fører an, godt bakket op af pressen, som jo stort set alle er af 
borgerlig observans. 

Et råd til dem skal være – kom jer nu over chokket af, at have mistet 
regeringsmagten og flertallet – arbejd så for at bringe jer ind i forlig, så 
blokpolitikken kan forlades.

SRSF-regeringen fik ikke den ro, der normalt kan anses for en tradition – 
nemlig de 100 dage, men blev angrebet fra dag et, for stort set alt – løftebrud 
og manglende lovforslag mv. Hallo – et regeringsgrundlag skulle først 
udarbejdes – 3 partier med hver deres politikker og grundlag skulle mødes, og 
heldigvis lykkedes det – nemlig én regering med ét fælles grundlag, der både i 
tonen og i værdigrundlaget er overordentligt positivt. Stop nu den megen tale 
om hvilket parti, der fik mest, og hvad der manglede af punkter fra os. Tiden 
fremover – når lovarbejdet kommer i gang – vil vise, at det går i den rigtige 
retning. 

Vel skal skatten stige, men på en socialt afbalanceret måde – ikke for at 
øget skat og et større offentligt forbrug er et mål i sig selv, men fordi det 
økonomiske grundlag ikke er solidt nok med et underskud på 95 milliarder 
kroner. Venstre, der hele tiden har hævdet, at have overholdt deres egen 
proklamation om skattestop, har endeligt måttet erkende at tiden er inde 
til forandring – og i øvrigt viser det sig, at udover skattestigningerne fra 
Genopretningspakken indførte den tidligere regering ikke færre end 285 
afgifts- eller skattestigninger. Af de 285 skattestigninger berører 229 ifølge 
Skatteministeriet erhvervslivet, mens 56 berører privatpersoner.

 ”Venstre overholder skattestoppet”, ja go´morgen.
Endnu engang kan vi gentage tesen om, at bare en påstand fremsættes 

mange gange, så opfattes den til sidst som en sandhed.

Til sidst skal der rettes en stor ros til vores ”mand på Tinge” for hans 
indsats og for den store energi, han lægger for dagen i arbejdet for os.
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Puha - det er ikke nemt 
at være socialdemokrat

 
- og det skal det heller ikke være.
Det har det aldrig været, og det er det heller ikke nu. Hvis nogen 
af os naivt troede, at alt ville blive godt og alle gode ting ske, så 
snart valget var overstået, og vi havde fået regeringsmagten, og 
Helle var blevet statsminister – så står det nu lysende klart, at 
sådan skal det ikke være.  

Finanslov og det muliges kunst 
Her mens jeg skriver er finansloven ved at være på plads, og 
det ser jo rigtig fornuftigt ud – der kommer en stribe vigtige 
ændringer, som gør en forskel for almindelige mennesker. Det 
handler om så forskellige ting som aktivering af arbejdsløse, 
pædagogtimer i daginstitutionerne, forholdene for børn i 
asylcentre, dagpengeperiodens længde, multimedieskat, 

fedtafgifter og meget mere. Der er stadig også tale om 
en økonomisk krise, og der er ikke kommet flere penge i 
statskassen, så det er også et spørgsmål om det muliges kunst. 

Her er det godt at huske, at det altså er helt almindelige 
mennesker, der bliver arbejdsløse, får børn der skal i børnehave, 
bliver syge, tager en uddannelse og har brug for at flytte 
sig fra sted til sted. Det er for  nemt og forkert at tale om 
politik, som om det handler om interessegrupper, som skal 
tilgodeses i et bestemt forhold, og ikke om at vi alle også er 
borgere med skiftende livssituationer og med forskellige – ofte 
modsatrettede interesser. Jeg melder mig selv som: boligejer, 
bilejer, studerende, gift, bedstemor, tv-seer, tidligere offentlig 
ansat, forbruger, biblioteksbruger, skatteyder, frivillig, 
organisationsmenneske, togpendler, politisk aktiv og så videre.  

Ting tager tid
Jeg er dybt imponeret over den ihærdige indsats og det store 
arbejde, der bliver lagt for at komme videre med dagsorden 
efter valget. Der bliver læst op på sager, forhandlet og arbejdet 
med nye områder og sådan skal det jo også være – at det så 
også har været en sej kamp at forklare diverse spørgelystne og 
drillesyge oppositionspolitikere og journalister, at ”ting tager 
tid”. Der skal forhandles finanslov, fremsættes lovforslag og 
konsekvensberegnes. Det kunne ikke gøres på forhånd, da ingen 
kendte valgets udfald, før stemmerne var talt op – og derfor 
var det nemt for mange at råbe ”løftebrud”. Men det havde 
godt nok været underligt, hvis alle mennesker i dette land var 
vågnet op dagen efter valget med nye dagpengeregler, nye 
kontanthjælpssatser, ændrede love på alle mulige områder. Sådan 
fungerer det ikke! Og det ved vi jo godt alle sammen. 

Puha – det er ikke nemt at være socialdemokrat - men det er 
blevet sjovere!

Formandens klumme

Ida Marker, 
kredsformand
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Kom til lørdagsmøde
Den 1 . lørdag i måneden kl . 9 .00 - Metal, Åderupvej i Næstved
Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!
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Mit navn er Arne Cederholm. Jeg har siddet i 
Bestyrelsen i socialdemokratiet i Glumsø i en år-
række, og ligeledes i AOF Næstved-Susålandets 
bestyrelse. Jeg var lokofører gennem 17 år i DSB 
indtil en arbejdsulykke stoppede min karriere. Jeg er 
nu 58 år og nu førtidspensionist. Jeg er nu berørt af 
DSB Femernbælt planerne, idet banen planlægger 
at lægge en ny kurve her udenfor Glumsø blot 37 
meter fra vores hus.  

Det forventes fra den største aktør af gods  DB Schen-
ker at de forventer at køre mindst 80 tog i døgnet i 
2020, og der er 4-5 andre godsaktører pt. Og man for-
venter en stigning på ca. 60 % samlet set i 2020. Det 
giver 115-120 godstog som minimum, plus IC trafik, 
plus regional trafik. Derved kan man allerede spørge 

om to rør er nok, og hvad vil man gøre ved nedbrud i 
et rør? 

Storstrømsbroen er endnu et knudepunkt. Det tog 
minimum 20 min. at køre fra Falster siden til Vord-
ingborg med en Dan-link godstog i 1990. Da havde 
vi dispensation på at køre over broen med 2500 tons. 
Det var nok der revnerne opstod. Jeg mener ikke at 
man regelmæssigt undersøger broen med røntgen, 
man checker den visuelt. Så mange revner er jo heller 
ikke noget der opstår fra den ene dag til den anden, 
så kunne man jo ikke køre med tog over den. Med 
mængden af godstrafik i 2020 vil det blive umuligt at 
passere Storstrømsbroen uden store forsinkelser. Her 
bør man efter min mening lægge sænketunneler ned 
med lav fald- og stigningsprocenter. Med min tidlig-
ere erfaring som lokofører kom vi aldrig over 40-50 
km i timen på grund af den store stigning. 

Læserindlæg

Arne Cederholm,
tidl . lokofører
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Man kunne så passene lade strækningen vedblive 
med at være en 160 km bane, når nu strækningska-
paciteten bliver en sammenblanding af hurtig og 
langsom trafik. Herved vil man sparer anlægsarbejder 
for omkring en ½ milliard kr. ved Glumsø, da man her 
ikke behøver at udvide kurven for at få 40 km højere 
hastighed. Dette frem går DSB egne forslag til Trafik-
styrelsen fra 30. oktober 2009. Så kan man overføre 
den ½ milliard til den nye overgang ved Storstrøm-
men. 

Det er i det hele taget underligt at læse det Høringss-
var til trafikstyrelsen, som her bliver refereret: ”Man 
ønsker at forbedre Storstrømsbroens konstruktion med 
henblik på at kunne køre med to tog på broen samtidig 
i samme køreretning (f.eks. med et tog på hver side af 
gennem sejlingsfaget) for at muliggøre en kapacitets-
forøgelse gennem en systematisk rækkefølge af gods 
og passagertog på broen. Endelig bør det af hensyn til 
regulariteten overvejes at etablere overhalingsspor på 
begge sider af Storstrømsbroen”. 

I 1990 kom man frem til at broen maks. Måtte 
belastes med  3000 tons, og derfor blev det pålagt at 
godstog med forspand (to lokomotiver) måtte veje op 
til 2500 ton i alt. Så var der 500 tons spillerum. Der 
var dykkere nede for at se på pylonerne, og de blev 
renoveret. 

Hvis man her gir tilladelse til at have to godstog  på 
broen er det for at tækkes politikerne, og beslutningen 
vil så være i strid med de faktiske belastningsforhold 
på broen. 

Man kan godt forstå at Magnus Heunicke og for den 
sags skyld Carsten Nonbo samt resten af Trafikudval-
get, føler sig misinformeret.  Det er en gang vrøvl, og 
det er ikke en moderne virksomhed med ansvar for 
trafikafvikling på jernbanen værdig.  

Høringssvaret ligger på nettet, og man søger på 
Trafikstyrelsen høringssvar af 30. oktober 2009. 

Med hensyn til kapaciteten bør man tage frem-
tidssikring af Fermernbælt projektet op igen, da det 
nok er mere relevant at lægge tre til fire spor i stedet 
for at køre 200 km i timen.  Og det er faktisk, hvad 
der bliver gentaget flere gange i Høringssvaret. Derfor 
bør de her såkaldte eksperter snart indse at frem-
førelse at tog kræver mere end to spor, man laver jo 
ikke enkeltspors motorveje vel. 

Der er så mange uafklarede spørgsmål ved hele 
projektet. Hvad med sikkerhedsafstand på perronerne 
ved 200 km i timen. Sikkerhedsafstanden er ca. 4 
meter, og det betyder, at når der kommer en gennem-
kørsel på Glumsø Station, ja så er du kun sikker inde i 
afgangshallen på stationen - begge perroner er 4 meter 
i Glumsø.  Der er det kommende støjhelvede i alle 
byerne, som kommer til at lægge øre til 80 godstog. 
Og her vil jeg gerne spørge om de 80 tog er den ene 
vej, for så kommer de retur igen den anden vej, og så 
er vi oppe på 160. 

Alle medlemmer er
særdeles velkomne
til at sende et indlæg
til Kurer
med  meninger om aktuelle emner
- såvel i positive som kritiske vinkler.

Indlæg bør være mellem 
ca. 300 og 500 ord.

Redaktøren
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Aktivitetsudvalget i Næstved Kredsen præsenterer deres program 
for 1. halvår 2012. Aktivitetsudvalget ser det, som dets rolle 
at skabe rammerne for, at socialdemokrater i Næstved, kan få 
mulighed for, at diskuterer forskellige politiske problemstillinger, 
både i nærsamfundet, regionalt og på landsplan.

De har derfor valgt, at forsætte den linie de startede i 2011, 
med fokus på politikområder. De har i denne sæson valgt at 
tilrettelægge temaaftenerne på en lidt anderledes måde. Således 
vil aktivitetsudvalget lægge op til en debat blandt de fremmødte. 
Som noget nyt vil oplægsholderne være borgere, der mærker 
konsekvenser af gældende lovgivning, det kunne f.eks. være 
en landmand, der fortæller om de miljørammer han lever med, 

eller en kontanthjælpsmodtager der fortæller om sin hverdag. 
Som modstykke vil en administrator og/eller politiker, fortælle 
om baggrunden for de gældende regler.  På den måde mener 
aktivitetsudvalget, at temaftenes deltagere vil være bedre rustet til 
at debattere på et sagligt og ikke mindst oplyst grundlag.

I første halvår er det følgende politikområder, der vil blive 
belyst: Socialpolitik, Arbejdsmarkedspolitik, Miljøpolitik, 
Uddannelsespolitik og Integrationspolitik. Aktivitetsudvalget 
håber på denne måde, at ramme et interessefelt, der vil skabe 
debatlyst hos de fleste. Derfor har de valgt ikke alene at inviterer 
socialdemokratiets medlemmer, men i stedet at gøre temamøderne 
offentlige. Aktivitetsudvalget håber på den måde, at temamøderne 
bliver mere nuancerede og interessante, at deltage i.

Som noget nyt vil aktivitetsudvalget flytte temamøderne ind i 
centrum af byen, men da aftalerne herom ikke ligger fast endnu, 
må man holde øje med dagspressen og Kurer.

Ud over de nævnte temaaftener, vil aktivitetsudvalget også i 
2012 afholde det traditionsrige Grundlovsmøde d. 5.juni 2012 på 
Kranøen, også her må man holde øje i dagspresse og Kurer, for 
program og talere.

Aktivitetsudvalget håber, at rigtig mange socialdemokrater 
vil gøre brug af de meget spændene muligheder for at debattere 
politiske emner, der ligger i deres program.

Aktivitetsudvalget sætter fokus
på politikområder

Walther Espersen

Nyt fra Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget har i foråret 2012 planlagt en møderække .

30. januar 2012: Møde om Socialpolitik - gerne med Karen Hækkerup.

27. februar 2012: Arbejdsmarkedspolitik – gerne med Linda Frederiksen,
 viceborgmester, og en ”bruger” Benny G. Larsen.

26. marts 2012: Miljøpolitik – gerne med Ida Auken samt en lokal landmand.

30. april 2012: Uddannelsespolitik – repræsentanter for EUC og DSU

28. maj 2012: Integrationspolitik – gerne med John Lauritzen
 og en repræsentant fra integrationsrådet.

5. juni 2012: Grundlovsmøde på Kranøen.

Vi håber at få aftaler med de ønskede politikere på plads .
Af hensyn til deres mødekalendere kan en ombytning på indholdet i møderækken godt forekomme .
Tid og sted vil blive annonceret i dagspressen, så hold godt øje .
Vi har tænkt os, at møderne skal være åbne for alle, så tag naboen med .
Vi vil også denne gang forsøge at finde et mere centralt sted i midtbyen og samles .

Aktivitetsudvalget
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Jeg er blevet opfordret af Danske Bank til at læse en julehistorie 
op for de børn, som går med deres far og mor i banken på 
citynatten, den sidste fredag i november. Og jeg har dristet mig 
til at fortælle børnene om den berømteste af alle julehistorier, 
nemlig Charles Dickens’ ”A Christmas Carol” på dansk ”Et 
juleeventyr”

Det havde jeg aldrig turdet, hvis jeg kun havde den gamle 
danske oversættelse at holde mig til. Den er meget lang og 
temmelig uforståelig. Men heldigvis havde vi hjemme en nyere 
udgave fra 1997, hvor den hollandske børnebogsforfatter Anne 
de Graaf har genfortalt Dickens’ gamle historie med pragtfulde 
illustrationer af den spanske maler, José Perez Montero.

Hvordan det går med læsningen for nutidens børn, ved jeg i 
skrivende stund ikke, men jeg håber….den gør indtryk!

For det er en god historie. Om julens sande væsen. Skrevet 
af Dickens allerede i 1843. To år senere end det første juletræ 
blev tændt i England og ét år senere end det første julekort blev 
skrevet. Og historien blev inspiration til alle senere julehistorier.

Den handler jo om den gamle gnavpot og gnier, Ebenezer 
Scrooge. Som siger humbug om julen og mener at de hjemløse 
skal sendes i fængsel, og de fattige skal tvinges til at arbejde i 
arbejdshuse. Og dem, som er syge og ikke kan klare sig, er selv 
ude om det! – Al menneskelig ulykke er selvforskyldt!

Scrooge havde en partner i sit firma, Marley, som er død 7 år 

tidligere. Og han har en kontorist i  
firmaet, hr. Crachit, som arbejder hårdt for 
en ussel løn, men som har en god familie med en handicappet 
lille dreng, Tim. Og endelig har Scrooge en nevø, som er en god 
og venlig mand – søn af hans afdøde søster.

Historien har 25 kapitler, men foregår kun over ét døgns 
tid, nemlig fra om eftermiddagen juleaften til om morgenen 2. 
juledag.  Og der sker meget med Scrooge – særligt julenat. Der 
får han besøg af nogle spøgelser: først af hans afdøde makker, 
hr. Marley, som fortæller ham, hvordan han nu fortryder det liv 
han havde, som kun handlede om at tjene penge og passe godt på 
dem. Derefter får han besøg af 3 ånder: fortidens jul, nutidens jul 
og fremtidens jul. Det åbner hans øjne og får ham til at mindes 
sin barndom, til at se ind i de hjem, som han har betydning for, 
hr. Crachits og hans nevøs. Og endelig får det ham til at se ind i 
fremtiden: hvordan det går med den handicappede lille Tim, hans 
familie og med ham selv. 

Disse syner er en øjenåbner for hr. Scrooge, og da han vågner 
juledag, er han som født på ny. Og han skynder sig at gøre så 
meget som muligt godt igen. Han når meget: at give penge til de 
fattige, kalkun til familien Crachit, og endda også at give denne 
en klækkelig lønforhøjelse, selv om han kommer 18 minutter for 
sent på arbejde 2. juledag.

Et rigtigt juleeventyr, som vi også i 2011 kan have glæde af!

Et juleeventyr

Henning Jensen



20. november 2001 var på mange måder en kedelig dag. Det var 
dagen, hvor vi Socialdemokrater med Poul Nyrup Rasmussen 
i spidsen, måtte se os besejret af borgerlige partier. Alligevel 
havde undertegnede svært ved at være helt så ærgerlig og ked af 
det. Det var nemlig også den dag hvor jeg, som blot 20-årig, blev 
valgt ind i Suså Byråd. 

Siden 2001 har politik og mit civile job som SFO-leder haft 
min fulde arbejdsmæssige opmærksomhed. Hver dag nyder jeg 
de udfordringer og det ansvar, der følger med - både som SFO-
leder og ikke mindst som byrådspolitiker i Næstved Kommune. 

Gennem min politiske karriere har jeg bestridt flere forskellige 
udvalgsposter samt bestyrelsesposter. I denne valgperiode var jeg 
så privilegeret at få tildelt formandsposten for Sundhedsudvalget. 
En formandspost som naturligvis giver nye udfordringer og et 
større politisk ansvar. 

Som Socialdemokrat mener jeg, at det bør være en grundpille 
i velfærdssamfundet, at alle har lige ret til en hurtig og 
ordentlig behandling i vores sundhedsvæsen. Sygehusforliget 
faldt beklageligvis ikke ud til Næstveds fordel, da et flertal i 
Regionsrådet valgte at placere hovedsygehuset i Køge! Næstved 
Byråd har nu vedtaget en strategi, der skal sikre fokus på de 
udviklingspotentialer Næstved Sygehus rummer og ikke mindst 
hele den kommunale indsats på bl.a. forebyggelsesområdet.  
Strategien beror på 4 spor: 1. Det regionale spor: Næstved 
Byråd samarbejder med regionen og påvirker placering af 
fremtidens sygehus- og sundhedsfunktioner. 2. Det kommunale 

spor: Næstved Kommune udbygger og udvikler varetagelsen 
af sundhedsopgaver samt går i front med etablering af 
E-sundhedscenter. 3. Det tværsektorielle spor: Næstved 
Kommune samarbejder med sygehuse og praksissektoren på 
nye måder. 4. Sporet med den frivillige verden samt brugere 
og pårørende: Næstved Kommune tænker nyt ved involvering 
af brugere, pårørende, patientorganisationer samt frivillige 
foreninger.

Ud over denne strategi har Kommunen et stort forebyggende 
ansvar. Vi ved desværre at rigtig mange personer i Danmark 
og ikke mindst i Næstved lider af enten hjertekarsygdomme, 
forhøjet kolesterol, KOL eller type 2-diabetes. Til borgere med 
en af disse sygdomme har Næstved Sundhedscenter udviklet et 
tilbud, der kaldes ’Sundhedsskolen’.  Der bliver bl.a. undervist 
i træning, teori og madlavning, herunder hvad der ryger i 
indkøbskurven. 

Som formand for Sundhedsudvalget har man mange 
fornøjelser. Jeg har de seneste to år været med til at tage 
første spadestik til to nye distriktsklinikker og ombygning af 
centralklinikken for tandplejen i Næstved Kommune. Den nye 
tandplejestruktur skal sikre fastholdelse og rekruttering af nye 
medarbejdere, og sikre at børn i hele Kommunen får den kvalitet 
i behandlingerne vi ønsker.

For få uger siden kunne jeg byde velkommen ved officiel 
åbning af Hjælpemiddeldepotet på Kasernen. Det nye 
hjælpemiddeldepot skal sikre en hurtig, effektiv og bedre måde 
at strukturerer hele området på. 

Jeg håber og tror på at borgere og medarbejdere vil få gavn af 
de anlægsopgaver, der har fundet sted de seneste år. Vi må heller 
ikke glemme, at Sundhedscenteret har gennemgået en større, 
men nødvendig renovering og ombygning for at kunne varetage 
genoptræningsopgaven.

Jeg glæder mig meget til de udfordringer, der venter de 
kommende år, og jeg vil gøre mit til, at de socialdemokratiske 
værdier på sundhedsområdet bliver udlevet i de tiltag, der 
igangsættes til gavn for alle borgere i Kommunen.

Udvalgsformand - en tillidspost

Daniel Lillerøi
Næstved Byråd, Formand for 
Sundhedsudvalget     

Det første indlæg i en planlagt række fra vores udvalgsformænd
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Næstved

Svends Møbler
Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72 20 75

E-mail: naestved@ide.dk

Næstved Begravelsesforretning

Erik Christiansen
www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrænding

Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12

Holmegaard,
tlf. 55 54 51 12

Fuglebjerg,
tlf. 55 45 32 05

En personlig og mindeværdig afsked.
Aftaler træffes gerne i hjemmet.

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

Gl. Holstedvej 22
4700 Næstved
Tlf. 88 18 68 90
Fax. 88 18 68 98
Danmarks bedste fagforeningBedre løn og job

Annonce
i Kurer
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Erik Christiansen Tina Christensen

Vi træffes døgnet rundt
- aftaler gerne i hjemmet

Næstved 
Begravelsesforretning

55 72 31 12
Ringstedgade 52
4700 Næstved

En del af livet - www.begravelsedanmark.dk

19

Vinhusgade9,Næstved,tlf.38483055
E-mail:5355@al-bank.dk·www.al-bank.dk

Næstved

Svends Møbler
Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72 20 75

E-mail: naestved@ide.dk

Næstved Begravelsesforretning

Erik Christiansen
www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrænding

Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12

Holmegaard,
tlf. 55 54 51 12

Fuglebjerg,
tlf. 55 45 32 05

En personlig og mindeværdig afsked.
Aftaler træffes gerne i hjemmet.

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

Gl. Holstedvej 22
4700 Næstved
Tlf. 88 18 68 90
Fax. 88 18 68 98
Danmarks bedste fagforeningBedre løn og job

Annonce
i Kurer
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P. E. Jensen A/S
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Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

Sydsjælland
FOA´s a-kasse
Bataljonsvej 3, 4700 Næstved

Telefon 4697 2800 · Fax faglig afd. 4697 2801 · Fax a-kassen 4697 2799 – e-mail: sydsj@foa.dk

Riddergade 16, 1 . sal, 4700 Næstved
Tlf . 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

Det første indlæg i en planlagt række fra vores udvalgsformænd
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Tredie indlæg i serien om 
kommunesammenlægningen

Jeg så frem til kommunesammenlægningen, og var vældig 
begejstret, da ringen blev sluttet omkring hele Næstved By.

Inden sammenlægningen kunne vi opleve Vestområdet i 
Næstved Kommune som et udkantsområde i forhold til den 
store by, og det krævede stor indsats af lokale ildsjæle, hvis 
”kommunen” skulle råbes op. Ved sammenlægningen af Fladså, 
Fuglebjerg, Holmegaard, Næstved og Suså Kommuner blev der 
skabt balance mellem antallet af borgere indenfor byskiltet og i 
oplandet.

Vores forventninger var at ligeværdighed i forhold til lokal 
indflydelse ville blive mere naturlig, og at borgerinddragelse 
og lokaldemokrati skulle være værktøjet, der sikrede borgernes 
medejerskab af den nye kommune.

Harmoniseringen efter Kommunesammenlægningen har på 
nogle områder virket barsk i dele af vores nye kommune, og det 
er nok altid, der hvor fællesnævneren bliver mindre end, det man 
er vant til, at reaktionerne er de største.

Det er let at forstå, at det kan gøre noget ved den lokale 
identitet, hvis man går fra at bo i den tidligere Kommunes 
kraftcenter til ”bare” at være en del af oplandet.

Derfor synes jeg, det er så rigtigt, at kommuneplanen 
opererer med udviklingscentre, lokalcenterbyer og støttepunkter 

i landdistrikterne, fordi det sætter en ramme omkring de 
forventninger, vi som borgere kan have til udviklingen.

Efter kommunesammenlægningen blev der nedsat et nyt 
lokaldemokratiudvalg, og det har givet vis ikke været lige 
populært i alle fagudvalg, da de som et tværgående udvalg i 
byrådet har ret til at blande sig ”i det hele”.

Der er dog ingen tvivl om at åbenhed og dialog er specielt 
meget vigtigere i en stor kommune, hvor vi ikke sådan lige støder 
på byrådspolitikeren eller borgmesteren i dagligdagen, og derfor 
er det fint med et udvalg, der først og fremmest har ansvaret for 
at sikre at borgerne får indflydelse på beslutningsprocesserne, 
specielt når det drejer sig om udviklingen i nærmiljøet.

Fra lokaldemokratiudvalget er der sat rammer omkring 
dannelsen af lokalråd og hvordan disse lokalråd skal inddrages i 
beslutningsprocesserne ser ud til at falde stille og roligt på plads.

Blandt andet vil aftaler om rammer for fremtidige 
kulturaktiviteter i de lokalområder, der er blevet ramt af 
skolelukninger blive forankret i lokalrådene.

I forhold til balancen mellem by og land, er det meget vigtigt, 
at lokalrådene har fået fuldstændig samme vilkår uanset om det 
er et byområde i Næstved eller et lokalområde på landet.

Det er rigtig spændende at være en aktiv del af processen 
omkring borgerinddragelse og lokaldemokrati, og vi er rigtig 
godt på vej. 

Lars Westermann, 
formand for Næstved Nordvest

Ringen blev sluttet

Søndag d. 30 oktober startede LO´s 37 ordinære kongres. 
Det helt store emne ved denne kongres var hvordan vi bevare 
den danske model.

Som alle ved, er alle LO forbundene hårdt presset, dels af 
gule platforretninger som kalder sig fagforeninger, og af de 
mange østeuropæiske arbejdere som kommer til Danmark og 
går for langt mindre i timen end de danske kollegaer. Og ikke 
nok med at vi som fagbevægelse skal slås med konkurrence 
fra de gule, og underbetalte arbejdere fra øst, så har kampen 
mod konkurrence fra aktiveringssystemet taget voldsomt til 
de sidste år. Virksomheder behøver ikke længere at ringe efter 
en håndværker for at få skiftet vinduer eller få malet kontoret, 
næææ de ringer bare på jobcenteret, så bliver opgaven klaret 
billigere end hvis det var polske håndværkere. Derfor glæder 
det mig også meget at Mette Fredriksen lovede LO kongres-

sen at kikke hele dette område grundigt efter.  Vi er i Dan-
mark ved at bevæge os ud på et farligt spor, et problemfyldt 
område som jeg håber og tror vores nye regering vil finde 
løsninger på.

Et stort lyspunkt på denne kongres var uddelingen af TR 
prisen. Ulla Mortensen fra Mogenstrup Børnehave var en 
af prismodtagerne. Den fik hun for sit store arrangement og 
ansvarsfulde tilgang til tillidsværget… Stort tillykke. 

På sidste dagen var det store diskussionsemne hvordan man 
styrker LO i fremtiden, og desværre blev løsningen ikke hvad 
jeg havde drømt om. Et nedsat kontingent på 10 kr. var åben-
bart hvad flertallet syntes var rigtigt, og dermed et LO, hvor 
flere opgaver bliver i de enkelte forbund. Hmm, syntes det 
er lidt tragiskkomisk at vi i LO fagbevægelsen altid snakker 
om at de bredeste skuldre skal bære mest, altså på det private 
arbejdsmarked, men ikke hos os selv. Taberne ved et slankere 
LO, er de små forbund, og det er vel og mærket de forbund, 
der klarer sig bedst i medlemsstatistikkerne. Jeg håber meget, 
at vi på næste kongres kan se hinanden i øjnene og sige, det er 
vist en ommer.                                          Kim Lasse Petersen

LO Kongres
på godt og ondt
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

Sydsjælland
FOA´s a-kasse
Bataljonsvej 3, 4700 Næstved

Telefon 4697 2800 · Fax faglig afd. 4697 2801 · Fax a-kassen 4697 2799 – e-mail: sydsj@foa.dk

Annoncér i Kurer

Små annoncer (1/8)
330 kr. pr. nummer

Store annoncer (1/4)
550 kr. pr. nummer

Kurer udkommer 6 gange om året
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Formand for
socialdemokraterne i Næstved
Ida Marker, Kalbyrisvej 99,
4700 Næstved, tlf 26 13 36 20
E-mail: idamarker@gmail.com

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle 15, Fensmark,
4684 Holmegård.
Tlf 51 51 79 74.
E-mail: hansifor@stofanet.dk

Formand, Næstved Syd
Susanne Svendsen
Hedetoften 37, 4700 Næstved  
Tlf. 22 16 13 98
E-mail: aks@mail1.stofanet.dk

Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej 137, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 40 06
E-mail: gs8@mail1.stofanet.dk

Formand, Næstved Nordvest
Lars Westermann
Kyse Bygade 24, 4700 Næstved
Tlf. 55 44 50 98
E-mail: westermannkyse@gmail.com.

Formand, Fladså Flemming Bjerregaard
Mårvænget,  Brøderup, 4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 55 84
Mobil 21 73 06 08
E-mail: flemming.bjerregaard@privat.dk
www.socialdemokraterne.dk/fladsaa

Formand, Holmegaard Christian von Benzon
Hindbærsvinget 2, Fensmark
4684 Holmegaard
Telefon: 64 64 02 09 
Mobil: 28 14 40 17
E-mail: christian.benzon@mail123.dk

Formand, Suså Kaj Olsen
Ringstedvej 22, 4171 Glumsø
Tlf. 57 64 63 92 - Mobil 41 43 63 92
E-mail: kjmo09@privat.dk

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95, 4700 Næstved
Tlf. Christiansborg 33 37 40 51
E-mail: smahe@ft.dk
Sms telf; 61 62 42 22

Borgmester, Næstved
Carsten Rasmussen
Katholmvej 10, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 73 22

Socialdemokratiets sekretariat,
Riddergade 16 1., 4700 Næstved
Tlf: 29 66 31 41
 
DUI LEG og VIRKE
Fællesledelsen
Formand Jes Hansen
Kontaktperson Birte Petersen
Runestenen 57, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 24 94
E-mail: birtepetersen57@hotmail.com


