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KURER

Redaktionen ønsker alle læsere
en glædelig jul og et godt nytår



Med vedtagelsen af finansloven for 2013 bør vi have nået det punkt, 
hvor vi igen kan løfte blikket og med stolthed vedkende os, at vi er 
socialdemokrater. 
Venstre har med al synlighed vist at de ikke kan og vil samarbejde om at 
rette det økonomiske Danmark op. Ja - har de mulighed for det, så obstruerer 
de alt,- uanset hvor fornuftigt finansieringsforslaget er. Venstre synes blot at 
vente på næste valg med det gyldne håb om, at de så kan komme tilbage til 
ministertaburetterne.
Det synes som om at ledende venstrefolk har været på biblioteket og lånt 
Anders Fogh´s bog ”Minimalstaten”. Fakta er i hvert fald, at de konkurrerer 
skarpt med Liberal Alliance om at være superliberalister. Pas på – det tager 
som bekendt ikke lang tid at rive et hus ned, selv om det har taget lang tid at 
bygge det.
Store erhvervsledere akkompagnerer de borgerlige med sangen om, at 
lønningerne skal ned på det danske arbejdsmarked (dog ikke lige for 
dem selv). Lønningerne sammenlignes med de tyske, men det er jo at 
sammenligne æbler med pærer. Alle ved jo at arbejdsgivernes lønsum 
og sociale ydelser hænger sammen i langt højere grad syd for grænsen. 
Skattetrykket i Danmark er ikke verdens højeste, uanset at de borgerlige 
gentager det gang på gang. Nulvækst vil give 48.000 færre offentligt ansatte, 
hvilket kun kan medføre dårligere service over en bred kam, samt naturligvis 
øge den i forvejen høje arbejdsløshed. En arbejdsløshed der for øvrigt 
rammer hårdest i ”bunden”. Se nedenstående fra ugebladet A4
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Hvad vil vi med Næstved Kommune frem til 2017?
Det er overskriften på det brev, som Kristoffer, Susanne og jeg 
lige har siddet og pakket i kuverter til jer. Når I får dette nr. af 
Kurer, så har I forhåbentlig fået brevet. Vi har valgt at sende det 
ud med post for at nå alle. Måske har vi allerede holdt det første 
møde om valgprogrammet, eller også er det lige før. Mødet er 
den 12. december, se inde i bladet – hvis du ikke har brevet lige 
i nærheden.

Hensigten er at sammensætte vores valgprogram i en ny 
og mere moderne form, hvor der er mindre tekst og kortere 
formuleringer. Det vedtog vi også på sidste generalforsamling, 
og det bliver en spændende proces. Også fordi vi godt 
kender vores grundlag, - vi vil sikre en god og ordentlig 
drift af kommunen, - vi vil sikre både folkeskole, kultur, 
børn  og ældrepleje, ordentlige forhold for erhvervslivet og 
arbejdspladser. Alt det almindelige drift, som vi er gode til.

Og vi har en ung og driftsikker borgmester. Det er der fremtid 
i!

Men vi socialdemokrater skal tænke over, hvad der er det 
”ekstra”, det ”vigtigste” for vores kommune i de kommende år. 
Det bliver spændende og godt at have en fælles diskussion om, 

hvad der er. Ikke fordi ”det plejer vi” – men for at finde nogle 
satspunkter og sige: det vil vi! Det er her vi satser!

Og derfor skal vi diskutere, tale sammen og tanker skal luftes 
– nogle af dem også forkastes.

”Måske-kandidater” – kom frit frem
Det er også nu der er tid og plads til alle ”måske-kandidaterne” 
til at afprøve sig selv i diskussionerne både indendørs i partiet 
og udendørs i læserbreve og forsamlinger og alle steder 
mennesker færdes. Vi har også tilbud om kurser undervejs til 
dem, der måske vil stille op. Jeg vil gerne høre fra flere af jer, 
sådan helt uden forpligtelser – valgkampen starter i det små, og 
man kan arbejde sig fremad med små skridt allerede nu. 

Glem heller ikke regionsrådsvalget – her skal kandidater 
melde sig på nu og det skal ske skriftligt (eller på mail) senest 
1. januar 2013. Vi vælger kandidaterne til regionsrådsvalget 17. 
januar, det er også sendt ud på brev og står i dette blad.

Man kan også komme forbi lokalerne i Riddergade torsdag 
aften kl. 19 – her er politisk salon, uden dagsorden, uden 
beslutninger, men begavet samtale mellem socialdemokrater 
om ugens hændelser.

Formandens klumme

Ida Marker, 
kredsformand

3

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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Trods et kommunalt budget for 2013, hvor der desværre ikke er 
plads til mange økonomiske ønsker, så blev der i budget 2013 
dog plads til et rimeligt anlægsbudget. Det skulle jo gerne hjælpe 
med at fastholde de medarbejder som vores mange virksomheder 
har ansat, og forhåbentligt bliver der også ansat nogle nye.

Næstved kommunes bruttoanlægs budget for 2013 er på 110 
millioner.

Den største anlægsbevilling foretages på Susålandets Skole 
i Glumsø. Der skal bygges nyt og ombygges for 25 millioner i 
2013. Det bliver området for indskolingen og SFO’en, der bliver 
bygget nyt.

Der skal bruges 4 millioner til at renovere Sjølundsskolen, som 
er vores store overbygningsskole.

Selvom vi den 20. december åbner vores nye fordelingsvej, 
så er det nu blevet for koldt til at lægge slidlaget på den nye vej. 
Derfor har vi reserveret 6,5 millioner til slidlag på den nye vej, 
som forventes at lægges på, når det bliver lidt varmer i vejret.

Der er også fundet 2 millioner til at bygge nye cykelstier for 
næste år.

Naturen er der også fundet plads til på budgettet. Vi 
har ansvaret for at begrænse udledningen af kvælstof og 
fosfor. Derfor er der næste år 7 millioner til vandplaner og 
vådområdeprojekter. Vi vil nogle år efter vi har etableret disse, 
modtage penge fra Staten som refusion.

Vi har mange ejendomme i Næstved kommune, og de skal 
vedligeholdes. Det koster næste år 7.5 million. Vi gør også 
meget for at spare på energien, så derfor laver vi energisparende 
foranstaltninger for over 5 millioner i 2013. Derudover har vi 
aftalt ESCO projekter for 20 millioner i 2013. Det er Siemens, 
der har vundet denne opgave, og de er nu i gang med at 
undersøge hvilke bygninger, hvor vi kan spare en masse energi. 
Det er sådan med disse ESCO projekter, at det der skal investeres 
skal tjenes hjem på 7 år.

Nu er det ikke kun Næstved Kommune der skal bruge penge 
de næste år. NK-spildevand skal i gang med at kloakere 2337 
ejendomme i det åbne land. Der er et samlet anlægsbudget på ca. 
863 millioner over 3 år.

Næste år går Staten også i gang med at etablere den nordlige 
omfartsvej. Et projekt til ca. 615 millioner, og med den nye 
finanslov, skal jernbanen mellem Næstved og Køge opgraderes 
for 650 millioner.

Der er også i Næstved 2 almene boligselskaber der har 
fået grønt lys fra Landsbyggefonden til at gennemføre store 
renoveringer for til sammen 200 millioner kroner.

Jeg håber, at vi vil se et fald i de arbejdsløse med alle disse 
investeringer.

Anlægsaktiviteter i 2013

Carsten Rasmussen,
Borgmester
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Onkologisk afd. har med ovl. Holländer et etableret ”Fehmarn 
Belt” samarbejde med universitetshospitalet i Lübeck. Tillige 
indsamles data vedr. colon-cancer fra behandlende danske 
sygehuse, for i bearbejdet tilstand at blive videresendt til England 
m.h.p. europæisk forsknings-samvirke. 

Stråleterapien i Næstved blev besluttet oprettet af amterne 
(før strukturreformen) bl.a. for at undgå lange transporter for 
kræftramte til Herlev hhv. Rigshospitalet i hovedstadsregionen. 
Daglig transport fra regionens fjerneste dele er belastende (i 
måneder - alle hverdage: start tidlig morgen / retur sen aften).  
Stråleterapiens personale er uddannet ved Rigshospitalet. Der 
samarbejdes tæt med Rigshospitalet ved lægefaglige video-
konferencer og personaleudveksling. Acceleratorer af fabrikatet 
”Varian” er valgt svarende til Rigshospitalets m.h.p. samarbejde. 
- Hvorfor mente regionsrådet, - ind til rådet blev klogere, - at 
samarbejde med Odense Sygehus, som har acceleratorer af anden 
type, skulle være brugbart? 

Stråleterapien incl. bygninger, acceleratorer, scanningsudstyr 
og personaleuddannelse over nogle år ved Rigshospitalet har 
været en god investering (ret stort trecifret million-beløb). 
Personalet har ihærdigt arbejdet på at etablere afdelingen 
(regionens eneste af den art) til en fin standard.

Regionsrådet har bestemt nedlæggelse senest om 7-8år, 
- herefter skal kræftsyge transporteres til hoved-stadens 
randområde med diverse trafikpropper på motorvejen (afkørsel 
33 og nordpå).

Urologi omtales med hjemtag til Næstved i 2013 og 2014 
(børneurologi på hovedfunktionsniveau). Urologisk afd. 
havde tidligere universitetshospitalsfunktion (Kbhvn Univ.). - 
Prostatakræftpatienter oplevede høj grad af professionalisme og 
kontinuitet i behandlingen såvel sygepleje- som læge- fagligt. - 
En følge af regional sygehusomlægning er neddrosling af urologi 
i Holbæk og Nyk. F. med større patienttilførsel til Næstved. 
Lægefagligt er det professionelt korrekt at prioritere patient-
grupper i forhold til ressourcer til rådighed - f.eks. sengeafdeling 
i forhold til ambulatoriet. Det var sidste år nødvendigt ”at 
købe” ca.1000 patientkonsultationer  uden for regionen (pris 1,3 
gange mere end i eget regi). - Prostatakræftpatienter har siden 
januar 2011 meldt om mangel på kontinuitet ved deres 3mdrs. 
kontroller. - De kontroller skal opfattes som behandling, fordi 
blodprøvers kræftmarkører skal vurderes m.h.p. behandlingsskift 
evt. scanning og samtidig gives injektion (evt. tabletter) for 
at kontrollere kræftudvikling. Mangel på kontinuitet hhv. 
dårligt kendskab til patient / journal er hverken for personale 
eller patienter ønskeligt, - men en følge af politisk bestemt 
omlægning. Alligevel gør personalet en stor professionel indsats 
for at udbygge en funktionel afdeling.

Lægefagligt personale må stå på mål for konsekvensen af en 
politisk beslutning, f.eks. når en kvinde efter henvisning fra egen 
læge (blødning fra underliv) får meddelt 18mdrs ventetid. Det 
erkendes, at det er lang tid at vente, - men det er begrundet med 
prioritering ud af patientmassen.  

Udførelse af professionen for læger og andet sygehuspersonale 
hviler på politiske beslutninger. For hver ny beslutning er 
der en proces, hvor vilkår, betingelser, ressourcer og rammer 
for patientbehandling kan være under løbende forandring. 
- (Professionudøvelse under betingelser som Kina-skak?) 
Hvorledes vil politikerne give læge- og sundhedsfagligt 
personale mulighed for at udøve professionen til gavn for 
patienter under vil-kår, der opleves som indgribende ændringer, 
hvoraf følger manglende kontinuitet, nærvær, tillid og tryghed?       

På et landsmøde i en patientforening v. Rigshospitalet udtalte 
professor Iversen (tidl. Næstved-dreng), at politikerne må 
give plads til, at personalet kan udføre deres kerneydelser, - i 
stedet for overflødigt papir-arbejde eller dårligt fungerende 
IT. Bemærkningen blev ikke taget særskilt op af politikerne i 
panelet. 

Jeg bad politikerne tage bemærkningen til sig, - og gjorde 
opmærksom på patienters savn af kontinuitet, - at mødes 
med kendt læge i den løbende behandling. - Det er ikke 
tilfredsstillende svar fra regionsrådsformand Steen Bach 
Nielsen: ”personlig indsats kan nytte, - eftersom min egen kone 
i kræftbehandling ikke vil møde, hvis ikke den læge, som kender 
hendes tilfælde, er til stede.”

Jeg ønsker alt godt for Steen Bachs kone. - Men systemet 
kan ikke bære individuel udeblivelse, - specielt når patient i 
behandling skal have injektion regelmæssigt. Jeg appellerer til, at 
man som politiker tage infor-mationer til sig, - og anvender dem 
til at arbejde for hele gruppen af borgere.

(Det er ikke nok kun fokusere på erfaring fra familiemedlem).
Det nævnes, at socialdemokraternes arbejde for 

at styrke skadestuebehandling i Næstved, har fundet 
finansieringsgrundlag. Var socialdemokraterne i regionen ikke 
delt, da man nedlage skadestue og akutmodtagelse?                      

Sygehuset i Næstved
Hvad Steen Bach Nielsen ikke fik med
Bendt Gufler, Valnødvej 28, Fensmark 
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Uddannelse - en vigtig satsning

Af Birgit Lund Terp,
byrådsmedlem

De seneste tal og prognoser fra Børne- og 
Undervisningsministeriet om de unges valg af uddannelse 
i Næstved viser heldigvis, at flere og flere vælger at få en 
ungdomsuddannelse, og at rigtig mange søger ind på en 
videregående uddannelse.

Næstved lever op til målsætningen fra 2010 om, at 85% skal 
have en kompetencegivende uddannelse, men der er stadig et 
stykke vej til målsætningen for 2015 om, at 95 % skal have en 
ungdomsuddannelse og 60% en videregående uddannelse.

Heldigvis gør vores regering meget for at få flere – og især flere 
drenge – ind i uddannelsessystemet.

Inden jul kommer ministeren med et udspil til en ny 
folkeskolereform. Jeg glæder mig meget til at se enkelthederne 
i reformen, men der er formentlig lagt op til, at skoledagen skal 
være længere, og at børnene skal have flere timer i dansk og 
matematik. Personligt håber jeg, at der også lægges op til en 
mere varieret skoledag og et større samarbejde mellem de mere 
boglige og de mere praktisk-musiske fag i folkeskolen.

Vores Børne- og Undervisningsminister har også sat en 
bevægelse i gang om Ny Nordisk Skole, der har til formål 
at fokusere på det særlige nordiske i vores skolesystem. 
Inspirationen er hentet fra succesen med Det Nye Nordiske 
Køkken. Om det er varm luft eller realiteter, som er sat i gang, 
er svært at sige; men jeg håber, at Ny Nordisk skole også vil 
beskæftige sig med, hvordan man får flere til at lære og på en 
anden måde. 
Jeg håber også, at vore skoler og dagtilbud fra Næstved byder 

ind på at være forsøgsinstitutioner under hatten Ny Nordisk 
Skole. Vi kan sagtens være med i Næstved.
Det er således helt nødvendigt, at de centrale initiativer 
følges op hos os lokalt i Næstved. Vi skal sikre, at flere 
kommer i uddannelse. Efter en tid, hvor vi har interesseret os 
meget for, hvordan vi fik flere til at søge ind i de gymnasiale 
uddannelse, skal vi nu koncentrere os om, at flere søger ind 
i erhvervsuddannelserne. Vi skal skabe gode rammer, bedre 
indhold og flere praktikpladser. I den sammenhæng spiller den 
nye fleksuddannelse en stor rolle.

En anden udfordring drejer sig om de videregående 
uddannelser. Flere unge i Næstved skal have en videregående 
uddannelse, og som en del af  denne indsats skal vi sikre, 
at der skabes flere uddannelsespladser i Næstved, bl.a. ved 
at tiltrække nye uddannelser og uddannelsesinstitutioner til 
Næstved. Vores arbejde med en uddannelsescampus i Næstved 
er central i denne sammenhæng. Jeg har den glæde, at være 
med i det planlægningsarbejde, der lige nu foregår. En campus 
i bymidten nær stationen er en ambitiøs plan, der kræver hårdt 
arbejde, vedholdenhed og fleksibilitet. Campus bliver en del 
af udviklingen af vores bymidte, og den skal være med til at 
sikre nyt liv, nye uddannelser og ikke mindst synergi mellem 
uddannelser og nye spændende læringsmiljøer.

Der skal kæmpes for uddannelse i Næstved. 
Uddannelsespladserne kommer ikke af sig selv, og der 
skal signaleres politisk enighed lokalt for at få de centrale 
ministerier i tale. Intet kommer af sig selv, og vi skal vise, at vi 
kan samarbejde med andre uddannelsesbyer på Sjælland.  Det 
arbejde deltager jeg gerne i.
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Udgifterne til julen er et større og større problem ikke mindst i 
udsatte familier. Over 3000 familier har desværre brug for hjælp 
i år, og flere og flere enlige forældre har slet ikke råd til at holde 
jul. Derfor er mange enlige tvunget til at søge om julehjælp.

Mange, der ikke ved bedre, udtaler, at julehjælpen går til 
køb af spillekonsol som PS3 eller Wii til børnene i de udsatte 
familier, men er det virkelig kun det, som hele problemet 
handler om?

Det, mener jeg, ikke er virkeligheden, for fx Røde Kors prøver 
så vidt muligt at samarbejde med kommunen, så det er de rette, 
som får hjælpen. Arbejdsløsheden er høj, og selv om man er 
på kontanthjælp, dagpenge, eller er på førtidspension, betyder 

det ikke, at man kan klare sig i alle tilfælde, for det er på ingen 
måde billigt at forsørge børn, og de udgifter, der er forbundet 
hermed. Jeg har virkelig stor respekt for Kirkens Korshær og 
Røde Kors, som hvert år lægger en masse frivillige kræfter til.

Efter Joachim B. Olsens udmelding: ”Der er ikke nogen 
fattige i Danmark” har jeg som studerende truffet et valg: ”Nok 
har jeg ikke mange penge, men jeg har besluttet, at jeg vil give 
150 kr. til Røde Kors for at støtte en god sags tjeneste.” Og 
jeg vil opfordre andre til at gøre det samme. Julen er en vigtig 
højtid for dig og mig – og det er det også for børn og unge i 
udsatte familier. Alle i Danmark bør kunne holde jul - også de 
kriseramte familier. Derfor skal vi hjælpe dem på vej. Vil du 
også hjælpe?

Julen er højtid, men...

Af Joachim Slot Petersen,
Formand, DSU Næstved
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Hos AOF Næstved & Susålandet har alle virksomheder 
mulighed for at sende deres medarbejdere på kurser indenfor et 
bredt udvalg af forskellige kurser. Vi udbyder behovsspecifikke 
kurser af høj kvalitet og kurserne skræddersyes efter 
individuelle ønsker. Vi kører kurser fra få timers varighed og 
op til et aftalt antal uger, både som faste ugedage over emner 
og som koncentrerede forløb. Vores udbud er meget varieret og 
spænder over såvel teoretiske og sundhedsfremmende tilbud, 
hvorfor det er muligt at kombinere opkvalificering med sundere 
medarbejdere og deraf god medarbejderpleje.

Et udsnit af vores kursusaktiviteter kan findes på vores 
hjemmeside www.aof-naestved.dk. 

Vi råder over 69 velkvalificerede undervisere, og kan derfor 
tilbyde et bredt repetoire af kurser. Vores underviserstab er alle 
fagligt velfunderede og vant til at undervise voksne på et højt 
fagligt niveau.

Alle vores kursusforløb kan indgå i forbindelse med 
jobrotation. Det vil sige, at når medarbejderne er på kursus kan 
virksomheden vælge en jobrotationsmedarbejder. På den måde 
kommer virksomheden ikke bag ud med arbejdsopgaverne, når 
én eller flere medarbejdere er på kursus. Jobrotation betyder i al 
sin enkelthed, at en medarbejder går på kursus eller uddannelse 

med sædvanglig løn og en jobrotationsmedarbejder indgår med 
almindelig løn og ansættelsesvilkår. Jobrotationsmedarbejderen, 
behøver ikke nødvendigvis at varetage de samme funktioner, 
som medarbejderen der erstattes.. AOF Næstved & 
Susålandet hjælper med organiseringen og tilrettelæggelse af 
jobrotationsopgaver samtidig med at vi kan hjælpe med at finde 
den ”rigtige” jobrotationsmedarbejder” – ring og få en snak 
med os på 2040 4210. 

Vi kan være med til at sammensætte og skræddersy kursus/
uddannelsesforløb af høj kvalitet. Det gør vi til yderst 
fordelagtige priser, idet priserne altid afspejler antallet 
af deltagere. Vi kan stort set tilrettelægge alle former for 
opkvalificerende og arbejdsmarkedsrettede forløb inden for 14 
dage. Kursernes varighed og timetal tilpasses efter behov.

AOF Næstved & Susålandet
Riddergade 16, 1.
DK-4700 Næstved
Telefon 20 40 42 10
www.aof-naestved.dk
post@aof-naestved.dk

 

Hold fagligheden ved lige

AOF Næstved
& Susålandet
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Af Magnus Heunicke, medlem af 
Folketinget og politisk ordfører . 
Valgt i Næstved .

Nyt fra Christiansborg

Det er en spændende tid, som Næstved går i møde – 
specielt set i lyset af den nye aftale om finansloven for 
2013 mellem regeringen og Enhedslisten, som tilfører 
650 mio. kr. til en elektrificering af jernbanen mellem 
Næstved og Køge Nord. Det kommer helt konkret til at 
betyde væsentlige driftsbesparelser, kortere rejsetid og 
et grønnere og mere bæredygtigt Danmark - og det er en 
del af Socialdemokraternes og regeringens ambition at 
gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer, så vi 
er klar til fremtidens udfordringer. Men det betyder også 
arbejdspladser. Arbejdspladser der, vel og mærket, kommer 
Næstved og resten af Sydsjælland til gode helt frem til 2018! 

Med de nye initiativer om elektrificering af jernbanen, er 
Næstved i den grad kommet på Danmarkskortet – og jeg har 
meget svært ved at få armene ned af bare begejstring! Jeg 
er som bekendt selv en af de tusindvis af pendlere, der hver 
dag tager turen fra Næstved til København, og derfor ved 
jeg, hvor meget ekstra afgange og hurtigere rejsetid betyder 
i hverdagen. Fra 2018 vil det med de nye investeringer være 
muligt at skære rejsetiden i tog fra Næstved til København 
ned til 37 minutter (i dag tager de hurtigste tog 53 minutter).

Gode muligheder for lynhurtige forbindelser både i bil 
og i den kollektive trafik til hovedstaden er med til at gøre 

Næstved til en attraktiv bosætningskommune. Og det er 
der brug for. Hvis vi husker tilbage til dengang i 2008, hvor 
finanskrisen tog fart, så var Næstved en af de byer, der blev 
ramt hårdest ved en større stigning i arbejdsløsheden end 
man så i resten af landet. Derfor er det meget betryggende 
at se, at det begynder at gå fremad. For trods stigende 
arbejdsløshed på landsplan, så har Næstved rent faktisk 
haft et fald i arbejdsløsheden i september måned, og med 
de nye initiativer om elektrificering af jernbanen, har vores 
dygtig ledede kommune med Carsten Rasmussen i spidsen 
muligheder for at fortsætte den gode udvikling. 

Hvis ellers Venstre og Dansk Folkeparti kan tage sig 
sammen, så vi kan få en aftale på plads om Storstrømsbroen, 
så vil der komme yderligere arbejdspladser til Sydsjælland 
– og det vil strække sig helt frem til 2021! Storstrømsbroen 
er ekstrem vigtig. Med opførelsen af den i sammenspil med 
Femern-projektet, vil Sjælland få en direkte forbindelse til 
Tyskland og resten af Europa – og det åbner op for et større 
potentiale for handel mellem landene. Alt i alt er det en 
spændende tid, som Næstved og Sydsjælland går i møde, 
og finansloven for 2013 har meget tydeligt sat startskuddet 
for flere arbejdspladser i en region, som ikke kun har brug 
for det, men som også fortjener det – og det er det vi lige nu 
arbejder på.

Næstved skifter gear
og kører mod en lysere fremtid
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 Hinandens modsætning eller forudsætning
Næstved er en kommune på godt 81.000 indbyggere, ca. 
halvdelen af borgerne bor i kommunens eneste købstad 
nemlig Næstved by, der med sine ca. 41.000 indbyggere er 
langt den største by. Derudover består kommunen af ikke 
mindre end 22 byer, hvoraf de største er byer som Fensmark, 
Fuglebjerg, Glumsø og Mogenstrup, og de mindste er byer 
som Skraverup, Vallensved og Menstrup. Tretten af disse 
byer er hvad man kunne kalde landsbyer med et indbyggertal 
på under 800 indbyggere. Derudover har vi i kommunen 
et meget stort landdistrikt, som udgør ikke mindre end ca. 
16.000 indbyggere.

Det er klart, at vilkårene for at bo i Næstved by adskiller sig 
fra at bo i en af de større byer, der igen adskiller sig fra at bo i 
en landsby eller i at bo i et landdistrikt. 

Det man traditionelt lægger vægt på i lokalområdet er:
•	 Findes	der	en	dagligvarebutik
•	 Findes	et	dagpasningstilbud	børnehave/	dagplejemor
•	 Findes	der	en	skole
•	 Findes	der	mulighed	for	fritidsaktiviteter	
•	 Findes	der	mulighed	for	offentlig	transport.

Alle disse parametre findes i høj grad når vi kigger på 
Næstved by, og i de større byer. Men kigger vi på landsbyer 
og landdistrikter, bliver der længere mellem tilbuddene. 
Tager vi et område som dagligvarebutikkerne, så er det ofte 
kun de største af landsbyerne, der har en dagligvarebutik.  
Mange af disse har det svært, at det forholder sig sådan, er 
der naturligvis mange svar på, men et af dem er, at folk ikke 
længere lægger deres primære handel i den lokale butik, 
men i stedet lægger den i f.eks. Næstved, hvor udbuddet 
af dagligvar butikker er eksploderet og dermed en øget 
priskonkurrence til følge.

Ser vi på dagpasningstilbud og skoletilbud, så må man 
erkende, at især skoleudbuddet på landet er forringet de 
seneste 25 år. Også her er der mange faktorer der spiller 
ind, for det første er børnetallet faldene. Dette faktum slår 
hurtigt igennem på mindre skoler, der kunne visse steder 
konstateres klasse størrelser på under 10, og det er klart at når 
man i kommunen og samfundet, som sådan har færre midler 
at gøre med, må man naturligvis drage en konsekvens af en 

så forholdsvis begrænset søgning. Når det er sagt, så har det 
naturligvis meget stor betydning for samfundet, at deres skole 
forsvinder. Mange steder er skolen omdrejningspunktet, for 
det sociale liv i samfundet. Det bliver svære at holde liv i 
idrætsforeninger og andre fritids udbud.

Når man bosætter sig på landet, er der naturligvis 
mange grunde til det. Man driver måske et landbrug enten 
professionelt eller på deltid, eller man har brug for at have 
plads omkring sig og hurtig adgang til naturen. Eller man 
nyder det fælleskab, som man ofte har i mindre samfund. 
For at kunne eksistere har man brug for at kunne blive 
transporteret til og fra arbejde, til og fra skole og andre 
uddannelsestilbud og endelig til og fra indkøbsmuligheder. 
Mange har naturligvis egen bil, men grupper som børn og 
unge og ældre, har ofte brug for offentlig transport. Er man 
så heldig, at ens lokalsamfund ligger op af en større vej, kan 
man naturligvis gøre brug af R nettet med hyppige afgange. 
Bor man derimod ikke et sted, hvor R nettet umiddelbart ikke 
kan benyttes, kan man gøre brug af det kommunale tilbud, 
hvor frekvensen ikke er af samme hyppighed og ikke kører 
f.eks. om aftenen. Derudover kan der være steder, hvor der er 
ganske langt til en ordinær bus. For at udfylde dette tomrum, 
har Næstved kommune lanceret konceptet oplandstaxa. Kort 
fortalt går det ud på, at man kan komme fra og til Næstved 
station til ens lokalområde, ved at bestille kørsel. Se mere på 
dette link www.oplandstaxa.dk.

Vi skal være en hel kommune. Det er klart, at de tilbud 
der findes i Næstved by og de større byer, vil man aldrig 
kunne opnå i samme grad i landsbyer og landdistrikter, men 
det er heller ikke nødvendigvis det, der er afgørende. Men 
der findes nogle grundlæggende krav fra lokalsamfundets 
side, som man som kommune ikke må overse. Lukker man 
en skole i et lokalsamfund, er som tidligere nævnt ofte 
den, der er omdrejningspunktet. Det betyder, at de ildsjæle, 
der holder diverse foreninger og ”kommer hinanden ved” 
arrangementer i gang, ikke længere har denne mulighed.  
Her det vigtigt at kommunen aktivt går ind og understøtter 
disse processor, nemlig ved at stille faciliteter til rådighed, 
understøtte forsamlingshuse, grønne arealer, eller sikre 
lokalområdets borgere adgang til tidligere skoler osv., det 
kan ofte gøres for begrænsede midler. Er disse faciliteter til 
rådighed, er mit postulat, at ildsjælene også er der, og dermed 

Land og By

Walther Espersen

 
Poscript Land og By
Kurer redaktionen har valgt at stille skarpt på 
forholdet mellem indbyggere på landet og i byen. 
Redaktionen starter med at give bolden op med 
en artikel i dette nr. og det næste, hvorefter det 
er vores håb at I kære læsere at lyst til at deltage 
i denne helt specielle debat, som jo nok altid vil 
være der. Men det er vores håb at vi ved at belyse 
dette emne, så vil man også kunne bibringe større 
forståelse for de problemer man tumler på land og 
i by, og på den måde skabe større forståelse blandt 
borgerne i almindelighed og socialdemokratiets 
vælgere og medlemmer i særdeleshed.
Redaktionen



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 
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har vi den positive spiral startet. Hvad kommunen derimod 
har meget svært ved at gøre noget ved er bevarelse af den 
lokale købmand, men det man kan arbejde for er, at gøre den 
offentlige transport så attraktiv som muligt, og derved sikre 
lokalsamfundet adgang til dagligvarehandel enten i nærheden 
af hvor man bor, hvis muligt eller måske i en af de større 
byer. En attraktiv offentlig transport er naturligvis også et 
must for de skolesøgende børn, i det omfang den lokale skole 
ikke længere findes. Og sidst men ikke mindst er et attraktivt 
offentligt transporttilbud en nødvendighed i de bestræbelser, 
samfundet, som sådan har for, at få så mange unge som 
muligt til at tage uddannelser i f.eks. Næstved. 

Der er ingen tvivl om, at det at bo og vokse op på landet 
giver værdier, som ikke altid på samme måde kan skabes i 
de større byer og Næstved by. Og de værdier har man som 
kommune brug for. Omvendt er udbuddene og ikke mindst 
tilbuddene i en by meget større, det er værdier, som man 
aldrig kommer i nærheden ude i lokalsamfundet, så derfor - 
byen har brug for landet og landet har brug for byen, - så lad 
os arbejde for at vi bliver hinandens forudsætning og ikke det 
modsatte.
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På det kommende regionsrådsmøde vil regionens råstofplan, 
der dækker perioden frem til 2023 blive vedtaget. Den 
erstatter den nuværende plan fra 2008, og der vil ske 
betydelige ændringer, der drejer sig om, at både nyudlæg 
af graveområder til f.eks. sten og grus men også at 
interesseområderne reduceres væsentligt. Meningen hermed 
er bl.a. at strække forsyningerne, for de er jo ikke uendelige.

Når man taler om råstofplaner er det vigtigt at kende forskel 
på grave- og interesseområder. Et graveområde er et område, 
hvor der er en veldokumenteret forekomst af råstof, og at der 
er foretaget en overordnet interesseafvejning, der viser, at der 
kan foretages gravning i hele eller i dele af området.

Et interesseområde er et areal, hvor der er stor sandsynlighed 
for, at der er råstoffer. Området er udpeget på baggrund af 
eksisterende geologiske data, og er udlagt som en reservation 
for en eventuel fremtidig indvinding så en eventuel senere 
råstofgravning ikke vanskeliggøres.

I det oplæg der nu ligger, lægges der op til, at nyudlæg af 
graveområderne reduceres til 552 hektar eller med 25 pct. Når 
det drejer sig om interesseområderne reduceres de til 15.322 
hektar eller med omkring 85 pct. i forhold til den gældende 
råstofplan.

I 13 af regionens kommuner vil der ske ændringer, og i 
Næstved Kommune vil nogle af ændringerne være meget 
væsentlige. Når det drejer sig om graveområder bliver to af de 
eksisterende områder i Mogenstrup udtaget. Dette sker bl.a. 
på baggrund af et statsligt veto.

Vedrørende interesseområderne udtages den tidligere 
losseplads i den gamle Fladså kommune. Områder øst og 
vest for Glumsø udtages også bl.a. på grund af indsigelse fra 
staten og på grund af statsskov. Syd for Gelsted udtages et 
område på grund af hensyn til en skovbyggelinie.

Over hele Region Sjælland ses tilsvarende begrænsninger. 
De fremtidige principper for råstofudvinding, der allerede er 
vedtaget i enighed i regionens forretningsudvalg ser således 
ud:

* Regionen skal have en robust, langsigtet og ansvarlig 
råstofplan.

* Råstofindvindingen skal ske på en miljømæssig og 
økonomisk forsvarlig måde.

* Der skal tages hensyn til borgere, kulturmiljøer, men også 
til erhvervslivets interesser.

Råstofplanen har været i høring, og der er kommet næsten 
300 høringssvar. Den videre proces er, at der nu udarbejdes 
et hvidbogsskema for hver kommune, der skal være en række 
forhandlinger med staten, og der skal være dialogmøder med 
alle kommuner samt partshøringer af eventuelle ændringer.

Samtidig ønsker Region Sjælland at indgå i et tæt samarbejde 
med Region Hovedstaden for i fremtiden at få et mere 
afbalanceret udlæg af grave- og interesseområder. Sagen er, 
at omkring 2/3 af de råstoffer, der bruges øst for Storebælt 
kommer fra Region Sjælland. I Region Hovedstaden er intet 
udlagt, så sagt lidt firkantet føler vi i Region Sjælland, at 
man i hovedstaden springer over, hvor gærdet er lavest. I 
hovedstaden bruger man mange af råstofferne, og derfor er 
det et ønske, at de også selv udvinder dem frem for at ”leve 
på nas”.

Vi har således haft et møde med Region Hovedstaden og 
miljøminister Ida Auken, og her var der enighed om få en 
mere ligelig indvinding af råstofferne. Derfor nedsættes 
der nu en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne 
for rækkefølgeplanlægning og tidsmæssige bindinger i 
graveområder med særligt behov.

Endelig skal vi i dialog med staten om råstofferne på 
havbunden og omkring anvendelsen af overskudsjord og 
restprodukter. 

Regionen
passer på undergrunden

Af Michael Rex, 1 . næstformand
Region Sjælland
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HK Næstved - Slagelse
Ndr. Farimagsvej 16
4700 Næstved
Tlf. 33 64 37 20 · Fax 33 64 37 77

Socialdemokraterne
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved

Tlf. 55 75 11 36
www.soc-naestved.dk

Partikontoret er bemandet hver onsdag fra kl. 16-17

Malernes Fagforening
Hvedevænget 19, 4700 Næstved

Tlf. 55 72 72 82
Mail: wip@maler.dk

Østergade 17b | 4171 Glumsø | T l f .  57 64 60 85
www.gbtryk.dk | gbtryk@gbtryk.dk

GLUMSØ BOGTRYKKERI A/S

Din Tryksagspartner
Alt i grafi sk kommunikation – også specialopgaver

Magasiner – Kataloger – Plakater
Årsberetninger – Fagblade

Næstved afdeling
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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
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i Kurer
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Vi træffes døgnet rundt
- aftaler gerne i hjemmet

Næstved 
Begravelsesforretning
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4700 Næstved

En del af livet - www.begravelsedanmark.dk
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Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86

18

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
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Hvad vil vi med Næstved Kommune frem til 2017?

Opstilling af kandidater
til Regionsrådsvalg 2013

Kære medlem af socialdemokratiet

Vær med til at opstille Næstved kredsens tre kandidater til Regionsrådsvalget 2013 . 
De opstillede tildeles plads nr 2, 15 og 27 på Socialdemokratiets liste til Regionsrådsvalget . 

Der opstilles sideordnet .

De opstillende forsamlinger har mulighed for i særlige tilfælde at give dispensation
for dobbeltmandat til regionsråd og byråd . (Partiets love §21 stk 6) . 

Der foreligger ansøgning, som vil blive behandlet på mødet . 
Kandidater anmeldes skriftligt til kredsformand Ida Marker,
gerne på mail:idamarker@gmail .com senest 1 . januar 2013 .

Mødet finder sted

torsdag den 17. januar 2013 kl. 19.30
3f Næstved

Holsted Park 29 i Næstved

Der vil være indskrivning fra kl . 18 .30!

For at være stemmeberettiget skal man have betalt kontingent
og må ikke være i restance med mere end 2 kvartaler (vedtægterne §6 stk . 1 .)

Opstillingsregler vedtaget på regionsrepræsentantskabsmødet 15 .5 .2012
og yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Ida Marker, tlf 26 13 36 20 

Kom og vær med til at arbejde på valgprogrammet til det 
kommende byrådsvalg .

Vi vil holde to møder, hvor alle medlemmer opfordres til at 
komme og være med til at diskutere og fremsætte ideer til 
det kommende valgoplæg . Det bliver et kortfattet program, 
som skal indeholde de 5 til 10 vigtigste mål for den næste 
byrådsperiode .

Første møde bliver før jul og det næste bliver i februar . 
Medlemmer kan deltage i det ene, det andet, eller begge 
møder – det kan alt sammen lade sig gøre .

Det første møde afholdes
Onsdag den 12. december, kl 19.00
Dansk Metal på Åderupvej i Næstved

Der bliver en kort indledning og bagefter arbejde og 
diskutere i grupper . Alle grupper kommer til at drøfte 
emnerne: folkeskole – veje og trafik – ældre – kultur og fritid 
– arbejdsmarked – børn og unge – miljø og klima – omsorg 
og sundhed .

Alle medlemmer er meget velkomne, uanset om du er 
interesseret i at være kandidat til byrådsvalget eller ”bare” 
vil være med til at udarbejde valgprogrammet . Tilmelding 
er ikke noget krav – men det er okay at gøre det med en 
mail til idamarker@gmail .com .

På vegne af Kredsbestyrelsen for Socialdemokraterne
i Næstved - Ida Marker

Hvis du har en ”kandidat i maven”, så må du meget gerne 
give besked til kredsformand Ida Marker . Partikontoret og 
Region Sjælland er ved at sammensætte nogle kursusdage, 
som er til både regionsråds- og byrådskandidater – meld 
dig som ”måske-kandidat” og du får tilbudet . 
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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

15
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Sydøstsjælland



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: susanneeasvendsen@gmail.com

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
Næstved afdeling
Formand Lisbeth H. Hansen
Engvej 73, 4160 Herlufmagle
Tlf. 26 23 16 78
E-mail lisbethhougaard@jubii.dk

Formand DSU Joachim Slot Petersen
Tlf. 53 64 55 90, joachimslot@hotmail

HYLLESTED
VVS I KØL I ENERGI

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


