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Leder
Af Flemming Bjerregaard

Hvad har Tappernøje dog gjort?
Det startede med, at det nyetablerede Borgerservice ikke hurtigt nok
fik mange kunder og derfor blev stillet i udsigt, at det ville lukke ned
igen – dog har det stadig åbent ugens første 4 dage, men med begræn
set åbningstid og service.
Pludselig fór et rygte, at vores Folkeskov skulle sælges. Skoven blev
etableret ved en aftale mellem Socialdemokrater og Venstre i den
gamle Fladså Kommune. Ønsket om en skov i området havde stået
på vores valgprogram i mange år.
Folkeskoven blev så etableret for ca. 17 år siden, hvor frivillige borgere
bl.a. købte og plantede træer.
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Der er siden kommet et “Folkeskovens FrivilligLaug”, hvis formål
er – at gøre skoven indbydende og attraktiv for alle byens borgere
og udefra kommende. I skoven er en fantastisk ”Naturbase”, som er
iværksat af Næstved Kommunes naturvejleder, Helen Holm. Her
man kan tænde op i “Bålhuset “ og lave mad på Svinggrillen, mens
børnene leger på træhestene og eller på “Flintstone-bilen”. Man må
også gerne overnatte i shelteren. Folkeskoven byder også på en sjov
“Svævebane”, et “Fugletårn”, en “Ridesti”, et “Skovtoilet”, en lukket
”Hundeskov” med et overdækket læskur, en Skovlegeplads samt en
”Musiksti” med fastnaglede træinstrumenter.
Der er planlagt yderligere aktivitet med et Vikingelanghus, der vil
have plads til 50 elever/borgere, hvor de kan modtage undervisning i
naturfag eller andre aktiviteter. Dette ønske er opstået i.f.m. den nye
Folkeskolereform, som giver andre muligheder og nytænkning for
undervisning. Dvs. at børn og lærere tager væk fra skolen, ud i naturen, hvor man har mulighed for at bruge sin krop og sanser, og ikke
mindst, lære naturen bedre at kende via undervisning i natur og teknik. Skal alt dette sælges fordi der mangler penge i kommunekassen?
IKKE nok med det. Sørme om vi ikke kan læse i avisen, at nu er vores “centralskole”, Korskildeskolen,der har fungeret siden 1960 – besluttet skåret ned til en 6- klasses skole – uden høring af områdets
beboere. Skolen har stort set den størrelse, den altid har haft med
nogle overkommelige klassestørrelser.
På vores møde om skolestrukturen blev dette ikke nævnt med ét
ord – der var jo indgået forlig om at droppe skolestrukturforslagene!
Hvorfor skal vi behandles sådan – vores frygt for at være blevet en
meget lille del af en storkommune er vist blevet til virkelighed.

Kristoffer Pedersen
fung. kredsformand

Tak for opbakningen
Så blev det min tur til at skrive min første klumme i
Kurer.
Jeg har tit tænkt på, hvordan mon det er at være kredsformand for Socialdemokraterne i Næstved og hvordan
ville det føles. Grunden til denne tanke er, at jeg jo har
været næstformand under forskellige formænd, og set
på de forskellige udfordringer, som de har stået med og
set hvilken løsninger de har valgt for at klare tingene.
Jeg har været glad for at støtte dem i arbejdet med at
organisere tingene så den socialdemokratiske politik
formidles og jeg har altid haft det godt med at være
næstformand, og har ikke ønsket at være formand for
organisationen.
Den 17. februar 2015 skulle jeg hjem efter et bestyrelsesmøde. Da jeg kom ned til bilen, hvor telefonen lå kunne jeg se, at det var kredsformanden, der havde ringet
og at der lå en besked på telefonsvareren. Da jeg aflyttede beskeden, hørte jeg følgende: “ jeg ligger på Slagelse
sygehus og er kommet galt af sted, så du er derfor kredsformand, indtil jeg er klar igen.”

Jeg tænkte, hvad nu Kristoffer – nu har du det øverste
ansvar for parti og ansvaret for partiorganisationen i
Næstved – nu er du kaptajn på skibet og har ansvaret
for at kursen er den rigtige. Det er en mærkelig følelse,
når man ikke selv har valgt det, men det er jo næstformandens lod at løse denne opgave, hvis formanden bliver forhindret.
Jeg synes, det har været spændende at gå til de møder,
som man som kredsformand bliver indbudt til, men når
det er sagt, så glæder jeg mig til at min formand, Susanne Svendsen, kommer tilbage og tager roret og styrer
vores partiorganisation videre med sikker hånd, som
hun har gjort og som hendes forgængere før hende har
gjort.
Jeg må sige, at jeg virkelig har mærket opbakning til de
opgaver, jeg har skullet løse som fungerede formand, fra
alle i partiet og det vil jeg gerne sige tak for.

Kom til lørdagsmøde
Den 1. lørdag i måneden kl. 9.00 - Metal, Åderupvej i Næstved
Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!

Tryk: Glumsø Bogtrykkeri a/s.





Hva’ nu kære
skolevæsen?

Skolemøde

Af Nicolai Elmkvist Kaarup Johansen
Formand, DSU Næstved

Superarenaen

Af Søren Dysted
Udvalgsformand for børneområdet

– Et genialt træk eller et monument over fejltagelse?
19. februar blev der afholdt medlemsmøde om skolernes
udfordring. Mødet var kommet i stand med baggrund i
opfordringer fra medlemmerne.
15 medlemmer valgte at bruge et par timer på Metal i
Næstved og med stort helhjertet engagement, kastede
de fremmødte sig ind en konstruktiv snak om vores skoler.
Jeg fik tid til det obligatoriske oplæg for enden af det
opstillede bord med indkøbte småkager, som stadig
befandt sig i deres plastikindpakning uden synlige trykskader! Følgende fokuspunkter blev listet op:
• Kommunen skal spare penge på drift og skolernes andel er 25 mio.kr, når vi ankommer til 2018. I efteråret
2014 sagde Byrådet nej til at lukke skoler og tilpasse
kapaciteten til børneantallet. Hvis det var blevet til
et ja, var der hentet 12,5 mio.kr, som havde hjulpet
økonomien godt på vej, selv om det ikke var nok til
komme helt i hus!
• Siden kommunesammenlægningen er der blevet 700
færre børn i skolerne og tendensen (hvis prognoserne
holder vand) fortsætter med et fald på ca. 100 børn,
hvert år!
• En ny reform på undervisningsområdet er vedtaget
af Folketinget og sat i gang i august 2014. Denne reform betyder bl.a. at lærere skal undervise mere, og
børnene skal blive længere i skolen. Der er krav om at
børnene skal undervises af lærere med særlig viden
(linjefagsuddannede). Det bliver en næsten umulig
model på de mindste skoler, der er simpelhen ikke
lærere nok til at løfte opgaven. De små skoler vil heller ikke kunne give samme vifte af fagvalgmuligheder
som større skoler. Til gengæld kan der være andre
kvaliteter ved de små skoler og betydningen i forhold
til lokalsamfundet.
• Især i vores del af landet, har vi store problemer med
at få unge til at vælge en ungdomsuddannelse efter



endt skoletid. Det er problematisk! Det bliver næppe
muligt i fremtiden at få et job uden uddannelse. Derfor skal der satses og udlægges seriøse strategier, når
det handler om brobygning – at få alle unge godt i vej.
Men det kræver også lidt penge.
• Det er uomtvisteligt, at der skal findes penge til vores
skoler, ellers vil alle skoler om 3 år være under administration (på garantiordning). Der er 2 måder at gøre
det på:
1. flytte penge fra andre områder
2. skaffe sig indtægter udenfor det budgetterede.
16. marts blev der afholdt et stormøde med lokalråd,
medarbejdere, ledere, bestyrelsesformænd, erhvervsliv,
daginstitutioner m.fl. hvor man kunne byde ind med
ide’er til ikke mindst en finansiering. På Byrådsmødet
i juni skal Børne- og skoleudvalget præsentere en eller
flere modeller, som giver flere penge til de 17 folkeskoler.
Diskussionslysten på Metalmødet, var stor blandt de
fremmødte og især de yngre, talte for at undervisningskvaliteten var en vigtigere fokusering, end hvor mange
skoler der skulle være i Næstved. Vores skoler skal
tales op i stedet for ned! Lærere og øvrige ansatte på
skolerne gør et generelt flot og loyalt arbejde, som gør
at Næstved karaktermæssig ligger pænt, når man sammenligner med andre kommuner på Sjælland, og ikke
mindst vurderet i forhold til økonomiens formåen. Men
karaktererne dækker dog over store forskelle de 17
skoler imellem og det bør udjævnes. Man anerkendte
skolens betydning for ikke mindst de små samfund,
men skolen er til for børnenes skyld, uanset den fysiske
placering. Der var enighed om, at der bør skaffes penge
til området.
Det er en fin ide, at bringe vigtige emner op på et møde
med et målrettet emne.

Det er et spørgsmål der er blevet stillet hen over de
seneste par uger, hvor det kom frem at arenabyggeriet
ville stige med 20 millioner i pris. Dette er i sig selv
skræmmende, men ikke noget der kom som en overraskelse fra undertegnede. Alle disse store projekter, arenabyggerier, brobyggerier og infrastrukturelle projekter
bliver altid dyrere end først antaget. Det kan man se
alle vegne. Femernprojektet er steget med 6 milliarder
i pris, Farum Park kostede i omegnen af 200 millioner
mere end først antaget, og metrobyggeriet er også blevet
væsentligt dyrere hen ad vejen.
Så det er ikke første gang at sådan noget sker. Skal det
så være en undskyldning? På ingen måde, og der kommer med stor sandsynlighed en større udredning af de
problemer der har været, så man kan finde den konkrete
fejl. Dog synes jeg ikke at denne udredning skal være
omkring at finde en syndebuk. Det niveau skal man ikke
synke ned til. Det var en fælles beslutning at hallen
skulle opføres, så vi skal også være fælles om at støtte
op omkring den.
For tænk lige på hvad denne hal vil give os. Jeg er i
hvert fald optimist. Allerede nu er håndbold-VM annonceret til byen, og jeg tror ikke at det stopper her. Jeg tror
på at vi i samarbejde med alle interesserede parter, kan
få Næstved kommune til at være det sted på Sjælland
(udover KBH) der kan blive det næste sportsmekka.
Vi er den kommune udenfor København der har den
største og mest teknologiserede hal. Vi er den kommune
på Sjælland der kan huse store koncerter i en hal med
plads til 4.000 mennesker. Og vi er den kommune på
Sjælland der har haft mest brug for den.
I tider med skiftende økonomi, må man tage nogle hårde
beslutninger. Ingen tvivl om det. Men det er tit de beslutninger med mest kritik, der sidst ender op med at
være den rigtige. Tænk på hvis alle fulgte Lars Hoppes
forslag med at man skulle stoppe byggeriet, hvor ville
man så være henne i kommunen? Han sagde følgende til
et debatarrangement under kommunalvalget: ”Næstved
byråd gør kun tingene halvt, i Radikale Venstre vil vi

gøre tingene helt”. Så har jeg jo et simpelt spørgsmål til
hr. Lars Hoppe Søe. Hvordan kan det være at Næstved
byråd endelig gør noget helt, og at Radikale Venstre så
ikke er med? Burde Lars Hoppe ikke juble og klappe i
hænderne over at der endelig sker noget helt i Næstved
kommune. For mig at se er det uværdigt ikke at stemme
for det nyeste tiltag på byrådsmødet d. 17./3. Man støtter
fuldkommen op om det, når man er gået ind for det. Man
undlader simpelthen ikke at stemme, bare fordi at man
lige pludselig skal tage ansvar. Det er uværdigt.
Jeg er glad og stolt over at byrådet holder fast i beslutningen om at færdiggøre superarenaen. Det er den rigtige ting at gøre. Man skal også altid huske på at sådanne
ting som arenaen her, altid vil ramme nogle mennesker.
Der vil altid være skepsis omkring sådanne store projekter. Det var der også omkring Storebæltsforbindelsen, og
se på den nu. Nu bliver den omtalt som en af de bedste
socioøkonomiske investeringer i Danmark.
Jeg tror at vi på samme måde om 5 års tid, vil stå og kigge tilbage på denne proces, og sige til hinanden at det var
godt at vi holdte fast i vores beslutning. Da den vil være
med til at løfte niveauet af kulturelle muligheder i Næstved. Så lad os alle stå samlet om denne beslutning, og lad
os begynde at tale superarenaen op, i stedet for ned!

Næstved
Svends Møbler

Kanalvej 1, Næstved, tlf. 55 72 20 75
E-mail: naestved@ide.dk
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Naturligvis
vinder vi valget!

Månedens socialdemokrat

Denne måneds socialdemokrat er Aligo Francis, der er født i Uganda.

er vi med til at sætte medborgerskabet på dagsordenen,
og det vil vi fortsætte med.
Vi holdt bl.a. en højtidelighed da Nelson Mandela døde.
Mange mødte frem, bl.a. borgmester Carsten Rasmussen,
og det var jeg personligt meget glad for, siger Aligo Francis, der har været medlem af Integrationsrådet i seks år.

Af Michael Rex
Medlem af Kurers redaktion

- Ligegyldigt hvad man gør, så vil der altid være kritik.
Men man skal være opmærksom på, at ting tager tid,
og at regeringens politik faktisk virker. Bl.a. kommer
der flere og flere i arbejde – og det er regulære arbejdspladser – så derfor er jeg ikke et sekund i tvivl om, at vi
vinder valget.

mennesker skal man have lige ret til at have muligheder, og det sidder dybt i mig. Vi skal værne om de svage
og om dem, der ikke har for meget, men vi skal også
have nogle visioner om, hvordan vi kommer videre og
hele tiden gøre det bedre. Det er ægte socialdemokratisk
politik, og det har jeg det godt med.

Det siger Aligo Francis. Han er 33 år, født i Uganda og
har en ugandisk mor og en far fra Sydsudan, hvortil han
senere flyttede, men så kom borgerkrigen, og så flyttede
de tilbage til Uganda. Han er lærer af uddannelse, men
arbejder i dag som pædagogmedhjælper i et bo- og naboskab for voksne autister. Det er kærligheden der gjorde,
at Aligo Francis endte i Danmark.

Se f.eks. på Dansk Folkeparti. De har et helt andet syn
på andre mennesker – præget af mistro. Det vil jeg godt
advare imod, vi skal nemlig åbne op. Jeg er selv blevet
godt modtaget har i Danmark med masser af kærlighed.
Mit første indtryk var, at så mange gerne ville hjælpe
mig. Det glemmer jeg aldrig, og det vil jeg gerne sige tak
for.

- Ja, jeg kom jo til at lære en dansk pige at kende på et
kursus. I starten var vi bare kolleger, så blev vi familievenner. Og i dag er vi gift og har to piger sammen.

Tingene ændrer sig
Egentlig var det slet ikke meningen, at Aligo Francis
ville gå ind i politik.

Det var tidligere borgmester i Næstved, Henning Jensen
der viede os på rådhuset, og han sagde at han godt ville
se os om 15 år. Nu har vi været gift i 10, så vi inviterer
nok Henning til en snak
om fem år, siger Aligo
Francis med et stort smil.

- I Afrika er det mange steder således, at hvis to partier
misforstår hinanden, så kan det føre til krig. Sådan er
det heldigvis ikke i Danmark, så på det punkt ændrer
tingene sig, så jeg er blevet politisk aktiv. Naturligvis
kan man være uenige, men det afgørende er, at der skal
samarbejdes, og her nytter det ikke noget at sidde ude
på sidelinjen med korslagte arme, hvis man vil have
indflydelse.

På spørgsmålet om,
hvorfor det lige blev
Socialdemokratiet,
han meldte sig ind
i, falder svaret
prompte:
- Jeg blev fanget af partiets
holdninger til,
hvordan man
behandler hinanden. Som



Aligo Francis startede og er formand for Dansk-Afrikansk Venskabsforening, (Naest Ved Afrika) og er i dag
foreningens repræsentant i Næstved Kommunes integrationsråd.
- Vi gør er godt arbejde, og jeg er glad for at være med.
Vi er 17 medlemmer af Integrationsrådet med vidt forskellig baggrund, men vi arbejder alle godt sammen,
og er alle en del af arbejdet. Vi vil fællesskabet og vi vil
integration gennem medborgerskab. Det er vores vision,
som vi udmønter i vores arbejde. Vi sætter også fokus på
forskellige temaer, og gennem vores mange aktiviteter

Ros til borgmesteren
Og nu vi er ved Carsten Rasmussen, fortsætter Aligo
Francis, så vil jeg godt benytte lejligheden til at rose
ham. Han vil noget for sin kommune og sine borgere.
Han gør noget, han er aktiv, og man ser ham alle vegne.

På lørdagsmøderne fortæller han også på en god og levende måde om, hvad der foregår, og så kan man stille
spørgsmål og få et ordentligt svar. Der er ikke så meget
udenomssnak, han har visioner, og det er jeg glad for.
Sådan er det også med vores transportminister, Magnus
Heunicke. Han giver også en god orientering på lørdagsmøderne, og jeg betragter ham som en af regeringens
bedste ministre. Han kan virkelig løfte opgaven, og også
derfor vinder vi valget, siger Aligo Francis, der på generalforsamlingen i Næstved Syd, blev nyvalgt som suppleant til foreningens bestyrelse – en opgave han glæder
sig meget til.

AOF Næstved & Susålandet
- den bedste bid af din tid

- din lokale AOF afdeling. Vi står parate til at tilrettelægge og
skræddersy kurser og uddannelsesforløb til alle.
Vejledning, netværk, uddannelse & livslang læring
AOF Næstved & Susålandet, Riddergade 16, 1. sal - 4700 Næstved
Telefon 2040 4210 – www.aof-naestved.dk – aof.naestved@gmail.com

Kom til 1. maj-møde
Også i år skal 1. maj naturligvis markeres og det finder som sædvanlig
sted i Gl. Ridehus på Grønnegades Kaserne, Kulturcenter kl. 8-13.
I år begynder vi som nævnt først kl. 8.00, da det er St. Bededag og konfirmationssøndag, og det er samtidig også årsagen til, at der ikke i år vil
være optog gennem Næstved med fanerne.
Socialdemokratiet har tre talere ved årets 1. maj-møde:
Kl. 9.00: Næstveds borgmester Carsten Rasmussen
Kl. 10.00: Formand for DSU i Næstved, Nicolai Elmkvist Johansen
Kl. 12.30: Transportminister Magnus Heunicke

Som sædvanlig er der
morgenkaffe, og der vil
være mulighed for at
købe øl, vand og bitter
samt salat og sandwich

Herudover vil der bl.a. være taler af folketingsmedlemmerne Trine Patou Mach (SF) og Christian Juhl (Enhedslisten).

Kom og vær med til at fejre en festlig 1. maj


Forrygende
40 års-reception

Christiansborg

DUI-LEG og VIRKE

- 30. januar kl. 14.00-18.00 i Transportministeret, Det Færøske Pakhus, Slotsholmen

Sjove aktiviteter
for børn på
lørdagsmøderne

Af Magnus Heunicke
Transportminister

Mens de voksne er til politiske møder, kan børnene lave sjove aktiviteter med fokus på bevægelse
og motion.
DUI-LEG og VIRKE Næstved starter nemlig sjove
bevægelsesaktiviteter op for alle børnemedlemmer.
Aktiviteterne vil blive placeret i forbindelse
med de politiske møder den første lørdag i
hver måned fra kl 9.00 til 10.30.
På den måde kan børnene blive aktiveret og få
en sjov formiddag, mens deres forældre deltager i
møderne.
Tim Olsen . Gartnervej 24 . 4700 Næstved

Handicapkørsel
Turistkørsel
i busser op til 50 personer

55 72 90 03
55 77 90 03
Biltlf.: 40 10 90 03
Telefax: 55 77 13 09
www.bluelinebus.dk
bluelinebus@mail.dk

Bliv
valgtilforordnet
Har du tid, lyst og lejlighed til at tage en tørn som valgtilforordnet
ved næste folketingsvalg, så kontakt din lokale partiformand.
Du finder navn, adresse og tlf.nr. på bagsiden af dette KURER.


Som voksen kan du også deltage i aktiviteterne
som legeinstruktør, og DUI-LEG og VIRKE tilbyder i den forbindelse gratis instruktørkursus.
For mere information omkring DUI, aktiviteter og
medlemskab kontakt:
Kontaktperson: Kaj Olsen kjmo09@privat.dk,
tlf. 4143 6392 eller læs mere på dui.dk/naestved

Åderupvej 12
4700 Næstved
Tlf. 5572 1216
Sydost@danskmetal.dk
www.facebook.com/MetalSydøst


Alle skal have en
uddannelse! – Og hvad gør vi ved det?

Regionen

Kredsgeneralforsamling
onsdag den 11. maj kl. 19.00
i Tappernøje Forsamlingshus,
Smidstrupvej 2, 4733 Tappernøje
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Af Susanne Lundvald
Region Sjælland

Vi hører det hver dag, men er det nu rigtigt? Og hvad med
alle de ledige nyuddannede akademikere vi hører om?
I Region Sjælland har vi store udfordringer på grund af
vores spredte geografi og centraliseringen af uddannelsesinstitutionerne. Vi har taget initiativ til at Væskstforum
udfører en kortlægning af, hvor uddannelserne er placeret, og vi har startet en debat med de 17 kommuner om,
hvordan man bedst sikrer at alle vore unge mennesker
kan få let adgang til et studie. Der er store udfordringer
i, at vi ønsker uddannelserne skal være der, hvor de unge
bor – dvs. spredt ud i regionen, samtidig med at vi mødes
med krav om øget kvalitet og flexibilitet, som kræver
større og færre uddannelsesmiljøer. Vi er stadig mærket
af, at USCJ lukkede læreruddannelsen i Holbæk, som var
den sidste mulighed for videregående uddannelse i det
nordvest-sjællandske område. Vi har forsøgt at afbøde
lukningen ved at igangsætte projekter, som skal afdække
muligheden for fjernundervisning (det såkadldte E-læring) i samarbejde med Holbæk, Kalundborg og Odsherred komuner og USCJ. Vi håber at udvikle en model, som
kan bruges på andre uddannelser og i andre kommuner.
I Næstved skal vi sikre vore uddannelser ved at samle
disse i Campus-miljøer. Der er ingen tvivl om at flere uddannelser i nærheden af hinanden styrker den enkelte
og giver mulighed for at tiltrække flere. Næstved har en
stor fordel i at vi har mange unge som her får en gymnasieuddannelse, og som derfor er klar til de videregående
uddannelser. Vi skal opfordre disse unge til at tage de
ekstra studieår eller en læreplads som kan være med til
at sikre dem et job i fremtiden.
Næstved er let at komme til med tog og bus og det er
vigtigt at der fortsat fokuseres på dette. De unge i dag
har mange jern i ilden og giver let op hvis det bliver for
svært. Næstved er også en kommune som har mange
arbejdspladser. Vi skal vi opfordre vore virksomheder til
at byde ind med lærepladser, praktikpladser og studiejob. Vi skal involvere virksomhederne, og sikre at de får
et medansvar for at de kan få kvalificeret arbejdskraft i
lokalområdet.
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Alle medlemmer af socialdemokratiet i Næstved
Kredsen er velkomne og har stemmeret i hht.
vedtægterne.
Planen om Campusbyggeri i kanten af Munkebakken
tæt på stationen er spændende og ambitiøs. Gennemførelse vil kunne blive starten på en tiltrængt byfornyelse i
Næstved centrum. Uddannelser giver liv. Det er tydeligt
at se, hvor meget liv der er kommet på området ved havnen, efter at Erhvervsakademiet har samlet uddannelserne i det gamle Max-banks hovedsæde på Femøvej 3.
Næstved skal fortsat være en vigtig uddannelsesby i
Region Sjælland og være et vigtigt alternativ til at vore
unge skal tvinges til at flytte til hovedstaden for at få sig
en uddannelse.
Det er nemlig vigtigt at alle skal have en
uddannelse!

Udliciterering af
Ældreområdet
i Næstved kommune
Næstved kommune arbejder med at udlicitere en
del af ældreområdet i Næstved kommune.

- den klarer vi!

Socialdemokratiet i Næstved Kredsen afholder
generalforsamling

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes efter vedtagelse i en foreningsbestyrelse til kredsformand Susanne Svendsen
senest den 28. april 2015.
Forslag til folketingskandidat (kredsbestyrelsen
indstiller Magnus Heunicke) skal fremsendes til
kredsformand Susanne Svendsen senest den 4.
maj 2015.
Endelig dagsorden og indkomne forslag kan fås
ved henvendelse til din lokale foreningsformand
efter den 4. maj 2015.

Ring Biler ApS
v/ Henrik Ring
Grimstrupvej 167B, 4700 Næstved
Tlf.
5572 2035
Mobil 2942 5235
salg@ring-biler.dk . www.ring-biler.dk

Din fest ude eller hjemme

mad for alle priser for alle
Madtemplet

Skovens Restaurant
v/ Lars Petersen
Herlufsholm Allé 233 . 4700 Næstved .
madtemplet@ofir.dk . madtemplet.com

Tlf. 5570 0811

Der vil være indskrivning til generalforsamlingen
fra kl. 17.30.
Der vil blive serveret et måltid mad kl. 18.00.
Øl og vand kan købes.
Tilmelding til spisning til formanden senest
fredag den 2. maj (gerne på mail).
På kredsbestyrelsens vegne:
Susanne Svendsen, kredsformand, tlf. 5051 1997
– mail: naestvedkredsen@gmail.com

Socialdemokraterne inviterer derfor
medlemmerne til at komme og høre om de
konsekvenser, der er ved udlicitering.
Mødet finder sted:

onsdag den 15. april kl. 19.00
i FOA Sydsjællands lokaler Bataljonsvej 3,
4700 Næstved.

3F Sydsjælland
Holsted Park 29, 4700 Næstved
Tlf. 7030 0886
sydsjaelland@3f.dk

Her vil Lissi Lund, formand for FOA forklare
om konsekvenser ved udlicitering. Efterfølgende
vil der være mulighed for spørgsmål og debat.
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Bedre lys i by
og på land

Oplysning

Planens forslag
Axeltorv
Her foreslås belysning af træer og de to
skulpturer. Det er ønskeligt at butikkernes vinduer supplerer belysningen
diskret, hvilket vil understøtte oplevelsen
af Axeltorv som et vigtigt byrum i Næstved.

Af Michael Rex
Formand for NK-Vejlys

I 2005 udarbejdede Næstved Kommune en belysningsplan der gjorde rede for fornyelse af belysningsarmaturer i byrummet. Men i takt med at årene er gået, er
planen blevet forældet, og derfor er NK-Vejlys kommet
med en ny plan. der også sætter fokus på den del af
kommunen, der ligger uden for Næstved by. Planen er
oversendt til Teknisk Udvalg, og NK-Vejlys skal præsentere den for udvalget i løbet af foråret.
Belysningsplanen tager udgangspunkt i den strategi,
som den vedtagne centerstruktur kortlægger. Det betyder at området for belysningsplanen foreslås at omfatte
følgende:
1. Næstved by som hovedcenter.
2. Glumsø, Fuglebjerg, Brøderup og Fensmark som
udviklingscentre.
3. Landdistrikterne.
Den nye belysningsplan angiver følgende målsætninger:
1. Belysningen skal fremhæve byens strukturer, hierarkiske trafiklinjer, byrum, bygninger og andre
særlige steder.
2. Belysningen skal være energieffektiv og lysstyrken
skal tilpasses omgivelserne.
3. Belysningen skal fremme trygheden i byrummet,
understøtte udelivet og fremme trafiksikkerheden.
4. Belysningsplanen skal vejlede bygningsejere og facadebelysning.
Trafikanterne
For bilisterne er behovet en belysning, som gør de
vejmæssige forløb og sammenhænge let aflæselige.
Bilisternes opmærksom på bløde trafikanter skal underbygges af belysningen. For de gående i gågader,
langs veje, på torve og pladser har en god belysning stor
betydning for opfattelsen af tryghed. Cyklister er bløde
trafikanter. I byernes relativt stærke lys er de synlige,
men udenfor byerne opnås synlighed ved den enkelte
cyklists lygter m.v. I områder udenfor bymæssig bebygBelysning på bymuseets flotte bygning i Ringstedgade
giver en ekstra dimension om aftenen.
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Hjultorv
Her foreslås belysning af den lille rytterstatue samt en indbygget belysning af
pladsens siddepladser og træer. Dette vil
synliggøre centrum af de fine lille plads,
som i dag henligger i mørke.

gelse anbefales det, at man overvejer tiltag, hvor cyklister og bilister krydser hinanden, således at langt større
synlighed og tryghed opnås.
Utidssvarende armaturer
Der er fortsat mange gader, hvor belysningsarmaturerne
er helt tilbage fra 1960-erne, og hvor der udelukkende er
sat fokus på den kørende trafik. Lyset fokuserer udelukkende på kørebanen, og er derfor ikke i balance med den
gående trafik, cyklister og facaderne. Det skal der rettes
op på. Med nye armaturer er det nemlig blevet muligt
at styre formen af lysets udbredelse og dermed lave en
langt mere jævn belysning. Samtidig er de gamle lyskilder dyre i drift, og derfor er NK-Vejlys også i gang med
at opsætte LED-belysning. Udskiftningen af de gamle
armaturer er derfor også en god økonomisk investering.

Huller i lysrækkerne fra butikkerne
Næstved bymidte
På pladserne i Næstved bymidte bør der lægges vægt
på belysning af opholdsområder, skulpturer og træer.
Byens kunst og træerne er med til at give de forskellige
byrum hver sin identitet, og derfor bør disse belyses,
hvor karakteren af byrummet ønskes understreget. Når
det drejer sig om facader anbefales det, at der gives tilladelse til at belyse hele facader, som har en væsentlig
historisk eller anden værdi for byen.
Når det drejer sig om landområderne er det oplagt, at
intentionerne fra landdistriktspolitikken indarbejdes i
belysningsplanen. Det foreslås i planen at kvalitetslys
for oplevelse og sikkerhed indtænkes i den fortsatte
udvikling. Belysningen bør indgå som et særskilt emne,
som lokalrådene kan drøfte. Området omkring idrætsfaciliteter, skoler, kultur- og medborgerhuse og andre
samlingspunkter i det fri kan i samarbejde med lokalråd
udpeges og bearbejdes ud fra målsætningen om kvalitet,
kreativitet og samvær.

Sct. Mortens Kirke
Her foreslås en ny og kraftigere belysning
på kirken og tårnet. Det vil fremhæve
kirken op gennem Jernbanegade og på
pladsen omkring den.
Rådhuset i Teatergade
Teatergade er en naturlig den af den
centrale Næstved og står for tur til at få
gadebelysningen fornyet. Ved Rådhuset
vil lysspots med Næstved Kommunes
våbenskjold på belægningen være med til
at gøre opmærksom på Rådhuset.

Holsted Park 29

Indre Ringvej
Belysningen på Indre Ringvej (Rådmandshaven, Havnegade, Indre Vordingborgvej og Farimagsvej) vil få en klart
identitet, og være med til at underbygge
byens struktur, hvis belysningsarmaturerne fornyes og gøres ens. Herved kunne
Indre Ringvej fremstå som en boulevard.

HK Næstved - Slagelse
Ndr. Farimagsvej 16
4700 Næstved
Tlf. 33 64 37 20Næstved
· Fax 33 afdeling
64 37 77

Kreativitet
Næstved er som kommune og som by attraktiv på en
lang række områder, og derfor har det været nærliggende at arbejde kreativitet med den nye belysningsplan.
Derfor skal også kulturelle punkter indtænkes. Det er
virkningsfuldt og det giver stemning når Grønnegades
Kaserne Kulturcenter ”flammer op” på facaden og signalerer, at der sker noget – lige nu.

Socialdemokraterne

GLUMSØ BOGTRYKKERI A/S
Din Tryksagspartner
Alt i grafisk kommunikation – også specialopgaver
Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade

Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Biografen ved havnen sender også et tydeligt signal om
aktivitet, og herwww.soc-naestved.dk
i en skala som kan hamle op med det
industrielle havneområde, som biografen ligger ved.
Bygninger
som f.eks.
siloer oghver
broer
får deres
helt
eget
Partikontoret
er bemandet
onsdag
fra kl.
16-17
liv om aftenen, hvid de belyses

Tlf. 55 75 11 36

Ø s t e rg a d e 1 7 b | 4 1 7 1 G l u m s ø | T l f . 5 7 6 4 6 0 8 5
w w w. g b t r y k . d k | g b t r y k @ g b t r y k . d k
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Partiforeningernes generalforsamlinger

Partiforeningernes generalforsamlinger

Næstved Midt

Suså

Næstved Midt har afholdt ordinær generalforsamling
den 18. marts 2015 hos Metal.Der deltog 25 medlemmer,
hvor vi startede med spisning.

Det store sorte hul
Ved generalforsamlingen i den socialdemokratiske forening Suså, var der en livlig debat efter den organisatoriske del.

Til dirigent valgtes Bjørn Falck-Petersen som kunne
konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Dagsorden blev godkendt med en enkel ændring. 2 stemmetæller blev valgt.
Formand Gert Segato aflagde den organisatoriske
beretning. Vi har siden sidste generalforsamling deltaget aktivt i kongressen, byrådsgruppemøder, kredsbestyrelsesmøder, regionsrepræsentantskab, Kurer
og Kristoffer har stadig sin faste stol som tilskuer til
byrådsmøderne.
Hvordan ser det ud her hos i Midt? Medlemstallet er
dags dato: fuldsats: 99, nedsat: 44, DSU: 9 og æresmedlemmer: 3. Ialt 155 mod 157 ved sidste generalforsamling, så helt slemt står det ikke til.
Birgit Lund Terp aflagde politisk beretning fra byrådet.

Fladså
Højst glædeligt dukkede 45 pct. af medlemmerne op til
årets generalforsamling, som også udviklede sig, som en
deltager udtrykte det “rigtigt hyggeligt”. Vi ser alle frem
til en positiv valgkamp og en god del af medlemmerne
har meldt sig til at tage aktivt del i arbejdet.
Per Rosenvold, Mogenstrup blev valgt til bestyrelsen i
stedet for Keld Skov Jensen, der ønskede at stoppe efter
mange år i bestyrelsesarbejdet – Tak for din indsats
Keld og tak for dit tilsagn om forsat indsat ved valgene.

Nyalgt til bestyrelsen er bestyrelsessuppleant Gerhard
Wellejus. Jørn Krøll ønskede ikke genvalg
Gert takkede Jørn Krøll for hans næsten 30 år som
suppleant
Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for
god ro og orden.

Tillykke til de nye i bestyrelse, den vakante plads som
bestyrelsesmedlem for 1 år blev besat af Lauge Madsen. Finn Mogensen valgt til revisorsuppleant i stedet
for afdøde Eigil Larsen og Flemming A. Jensen afløser
Jens L. Andersen som AOF-repræsentant. Den øvrige
bestyrelse blev genvalgt.

Næstved Syd

Per Andersen kom i sin beretning også ind på valget til
Europa-Parlamentet og nævnte, at Syd havde deltaget
i lørdagsarrangementerne på Axeltorv, havde hængt
100 plakater med Britta Thomsen op samt uddelt 1.250
foldere. Formanden beklagede, at det ikke lykkedes at
få Britta Thomsen valgt, men han mente ikke, at Syd
kunne klandres derfor p.g.a. det høje aktivitetsniveau.
Kasserer Lise Kaplov forelagde regnskabet, der viste
indtægter for 17.979 kr. Årets underskud var opgjort til
3.720 kr. Kontingentet blev fastsat til 212 kr. pr. halvår
og 97 kr. pr. halvår for pensionister. Både regnskab og
kontingent blev vedtaget.
I tilknytning til generalforsamlingen gav borgmester
Carsten Rasmussen en redegørelse for arbejdet i byrådet, og næstformand i Regionsrådet, Susanne Lundvald,
fortalte om, hvad der sker der.

Næstved Begravelsesforretning

Susanne Lundvald aflage politisk beretning fra Regionen.
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Liselotte Petersen, og blev godkendt enstemmigt.

Det kom frem under debatten at økonomerne påstår
at der aldrig har været så mange penge i omløb i det
danske samfund. Hvor forsvinder pengene hen? Hvad
bliver de brugt til? Hvad er grunden til at en stor del af
kommunen skal spare og atter spare? Spørgsmålet blev
debatteret på flere plan, EU-, Lands-, Regions- og kommunalpolitikken.

arrangementer, der var meget velbesøgte, blev holdt i
et samarbejde med Nordvest, og formanden var af den
opfattelse, at samarbejdet med Nordvest skal fortsætte.
Således påregnes også i år en sommerfest i august med
de to foreninger som arrangør.

Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86

Socialdemokratiet i Næstved Syd har holdt generalforsamling, hvor de 40 deltagere enstemmigt genvalgte
Per Andersen som foreningens formand. Der var også
enstemmigt genvalg af resten af bestyrelsen, der består
af næstformand Kim Rozalski, kasserer Lise Kaplov,
sekretær Michael Rex og bestyrelsesmedlemmerne
Bent Pedersen, Hanne Serup og Hanne Sørensen.
Stella Andersen genvalgtes som suppleant, mens Aligo Francis nyvalgtes i stedet for Jesper Hyllested, der
ikke ønskede at fortsætte.

Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12

Holmegaard,
Fuglebjerg,
De er på mærkerne, når det
tlf. 55 54gælder
51 12kvalitet, rådgivningtlf.og55levering.
45 32 05

Formanden omtalte i sin beretning en række af de arrangementer, som Næstved Syd har været involveret
i. Det drejer sig bl.a. om sommerfesten ved Slusehuset
i august og en tur til Christiansborg i februar. Begge

En personlig og mindeværdig afsked.
Alt i profilbeklædning.
Aftaler træffes gerne i hjemmet.
Kindhestegade 12G . Næstved  . 30 70 16 85
www.mister-profil.dk  . mr@mister-profil.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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Erik Christiansen

www.begravelsedanmark.dk
Tidligere Dansk Ligbrænding

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
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Kontakt
Formand for
Socialdemokraterne i Næstved
Susanne Svendsen
Hedetoften 37, 4700 Næstved
Tlf. 5051 1997
naestvedkredsen@gmail.com

Formand, Næstved Nordvest
Jan E. Grabas
Østre Ringvej 40, 2. th.
4700 Næstved
Tlf. 2944 9299
jangrabas@stofanet.dk

Formand, Suså
Kaj Olsen
Ringstedvej 22, 4171 Glumsø
Tlf. 5764 6392
Mobil 4143 6392
kjmo09@privat.dk

DUI LEG og VIRKE
Næstved afdeling
Formand Lisbeth H. Hansen
Engvej 73, 4160 Herlufmagle
Tlf. 2623 1678
lisbethhougaard@jubii.dk

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle 15, Fensmark,
4684 Holmegård
Tlf. 5151 7974
hansialle@fensmarknet.dk

Formand, Fladså
Flemming Bjerregaard
Mårvænget, Brøderup,
4733 Tappernøje
Tlf. 5596 5584
Mobil 2173 0608
flemming.bjerregaard@privat.dk
www.socialdemokraterne.dk/
fladsaa

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95, 4700 Næstved
Tlf. Christiansborg 3337 4051
min@trm.dk
Sms-tlf. 61 62 42 22

Fællesledelsen
DUI LEG og VIRKE
Formand Jes Hansen

Formand, Næstved Syd
Per Andersen
Bogensevej 37, lejl. 189
4700 Næstved
Tlf. 5573 7119
pan@nk-forsyning.dk
Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej 137, 4700 Næstved
Tlf. 5572 4006
gs8@mail1.stofanet.dk

Formand, Holmegaard
Christian von Benzon
Hindbærsvinget 2, Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf. 6464 0209
Mobil 2814 4017
christian.benzon@mail123.dk

Borgmester, Næstved
Carsten Rasmussen
Katholmvej 10, 4700 Næstved
Tlf. 2081 7322
Socialdemokratiets sekretariat,
Riddergade 16 1., 4700 Næstved
Tlf. 5051 1997

Lørdagsmøder Aktivitetsudvalg

4. april

Hos Metal
Kl. 9.00-10.30

HYLLESTED ApS
HEDE TOFTEN 15
4700 NÆST VED
TLF.: 5370 6080
INFO@HYLLESTED.AS
W W W.HYLLESTED.AS
C VR.: 34075735
BANK : AL-BANK
REG. 5355-0328560

Kredsen

Partiforeningerne

Den svenske Trubadur
Simon Ahlström
underholder med egne
sange – sange af Bjørn
Afzelius og Michael
Wiehe. Spisning fra kl.
18.00
Udlicitering af
ældreområdet.
FOA kl. 19.00

15. april
1. maj arr. - Grønnegade kaserne kl. 8.00

1. maj
Hos Metal
Kl. 9.00-10.30

DUI-LEG og VIRKE sammen med
lørdagsmødet
Kredsgeneralforsamling, Tappernøje Forsamlingshus, kl. 19.00

11. maj

6. juni
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Cafe Thorvald

DUI-LEG og VIRKE sammen med
lørdagsmødet

13. april

2. maj

VVS I KØL I ENERGI

HYLLESTED

Aktivitetskalender
Dato

DSU
Nicolai Elmkvist Kaarup
Johansen
Erantisvej 29, 4700 Næstved
Tlf. 5364 5332
nicolaielmkvistjohansen@
gmail.com

Hos Metal
Kl. 9.00-10.30

DUI-LEG og VIRKE sammen med
lørdagsmødet

