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Når Socialdemokratiet skifter mening på grund af
den parlamentariske situationer er det så løftebrud?
Når Venstre skifter mening pga. den parlamentariske situation, så
er det et skift af standpunkt, men ikke et holdningsskift. Forklar lige
den?

Formandens klumme

Ida Marker,
kredsformand

God sommer til alle
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en
god sommer og sige tak for et godt og travlt forår i vores
socialdemokratiske fællesskab.
Lokalt har vi haft travlt med generalforsamling og
opstillingsmøder til både region og byråd – det er nu afsluttet
og jeg er stolt over de gode folk, der er kandidater begge steder.
Carsten er hele Næstveds borgmester og det er et godt hold, der
står bag ham. Ligesom vi har et stærkt og godt trekløver på valg
til regionsrådet. Der bliver noget at arbejde for. Og vi skal sørge
for at have det sjovt i mens!
Men allergladest er jeg for at kunne sige, at vi har holdt
tre store møder - fire med 1. Maj – hvor der har været mange
deltagere og en god og positiv stemning. Jeg synes, der er en god
energi i vores lokale parti – medlemmerne kommer, deltager og
ikke mindst er glade for at være sammen. Det er den stemning,
vi skal tage med os ud i valgkampen til efteråret, og det er den
stemning vi skal have bredt ud i vores parti i større cirkler.
Jeg taler med rigtig mange fra region Sjælland og også fra
resten af landet, og jeg synes at der ganske langsomt bliver en

bedre stemning hele vejen rundt. Især fordi der nu er kommet
flere tiltag, hvor vi bedre kan kende os selv og mærke vores
sjæl. Alene dagpengesagen har været enormt vanskelig for
os – selv om vi ikke har opfundet dagpengereformen og ikke
har stemt for den, så er det os, der står med ansvaret. Også
ansvaret for dem, der stod til at falde ud af systemet med den
kortere dagpengeperiode – her er det vigtigt, at der er kommet en
løsning. Det er en lappeløsning, men dog en temmelig stor lap
for de mennesker, der stod lige foran ikke at have nogen indtægt
om en måned.
Regeringen har udført en konstant strøm af reformer efter
10 års stilstand og hovedkulds formøbling af økonomien i de
gode tider – og der er ikke planer om at det skal slutte nu. Det
vil fortsætte også til næste år. Derfor er det også vigtigt, at vi
som medlemmer og tillidsfolk i partiet bliver ved med at deltage
i diskussionerne, tager debatterne og arbejder med at påvirke
både os selv, vores folkevalgte og vælgerne med argumenter og
holdninger.
Og der er forskel på Socialdemokratiets og regeringens politik.
Vi har en regering med tre partier og har ikke slået tre partier
sammen til et regeringsparti!

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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Vækst og udvikling - hvor?

Carsten Rasmussen
Borgmester

Alle snakker om at der skal gang i hjulene. Bare vi får folk i
arbejde. Ja det lyder som en rigtig god ide. Problemet er at vi
i kommunerne må overveje nøje, hver gang en medarbejder
forlader os, og finder arbejde et andet sted, går på efterløn eller
pension. Og mange gange vælger vi at nedlægge stillingen, fordi
vi skal stadig holde en stram økonomisk kurs.
Hvor skal arbejdspladserne så komme fra? Vi kan starte med
at give vores unge en god uddannelse, og gerne lokalt. Derfor er
det også glædeligt at vi den 1. august i år kan byde velkommen
til 250 bygningskonstruktører, som fremover skal uddannes i
Næstved. Det betyder at erhvervsakademiet i Næstved kommer
op på 900 studiepladser. Det er et vigtigt skridt i retning af et
stort Campus i Næstved og ikke mindst et godt tegn på en positiv
udvikling inden for uddannelsesområdet.
Derfor er det også vigtigt, at vi holder fokus på de gode ting
og ikke begynder at sprede vores indsats. Bosætning og at
understøtte de arbejdspladser vi har, er en vigtig ting. Det kræver
fokus. Og det har vi vist, at vi kan. Der er en god udvikling
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inden for bygge og anlæg. Store renoveringsopgaver er eller skal
snart i gang. Der er stadig butikker, der åbner rundt omkring i
vores kommune. Og man fornemmer at der er optimisme hos
erhvervslivet.
Vores store udfordring er at tiltrække borgere, især fra København, til dejlige omgivelser, gode daginstitutioner og ikke
mindst nogle fantastiske skoler. Men hvor længe kan vi vente?
Ja, ikke ret meget længere. Vi kan se, at der er fald i børnetallet,
som betyder, at vi må lukke stuer eller afdelinger. Hvis der ikke
kommer tilflytning, så ved vi, at om nogle år mangler der børn i
vores skoler. Det er vigtigt, at vi ikke handler overilet, men sikrer
en god og stabil drift på vores ansvarsområder, så vi kan skrue op
for aktiviteterne igen.
Vi har i denne valgperiode sat mange gode ting i gang, og der
er mange ting, som vi gerne vil gøre, når økonomien er til det.
Vigtigst af alt er stadig en positiv befolkningsudvikling og at
fastholde og skabe nye arbejdspladser. Og det er vi godt i gang
med.

Intet alternativ
- derfor er jeg stadig socialdemokrat
Birgit Nielsen,
Tilflytter i Næstved kommune

- Jeg lover ikke noget. Men det jeg lover, holder jeg.
Sådan lød det fra Erhard Jakobsen i efteråret 1973, da han førte
valgkamp for Centrum-Demokraterne. Partiet han netop havde
stiftet. Både Erhard og Centrum-Demokraterne er borte i dag,
men netop dette citat kunne i dag med fordel bruges af hans
oprindelige parti, Socialdemokratiet. Det er stadig levende, men,
som det ser ud i øjeblikket, i store vanskeligheder. Og måske
netop - til dels - fordi lederne i dag ikke havde gjort sig klart, at
valgløfter rent faktisk ikke findes i et land som vores. Politiske
kandidater går til valg på et program, som regel i hvert fald, og
det er op til vælgerne at stemme det og kandidaterne igennem.
Derefter kan man se, hvor meget der egentlig kan gennemføres.
Valget i 1973 gjorde, at jeg få måneder efter meldte mig ind
i partiet. Da jeg her torsdag 16. maj var til opstillingsmøde i
Næstvedkredsen, oplevede jeg, at historien gentog sig. Flere
af kandidaterne fortalte, at de havde været igennem de samme
overvejelser som jeg selv for godt 39 år siden. - De politiske
vinde blæser alt for stærkt fra en forkert side, og som enkelt
person må man foretage sig noget aktivt for at stå imod.
Let var det heller ikke dengang at være medlem af partiet.
I hvert fald ikke når man gik på en højere uddannelse. Det

var ganske enkelt ikke smart at være socialdemokrat, og
forholdet til de andre til venstre for midten var egentlig som
forholdet til Enhedslisten i dag. De kunne næsten altid klandre
Socialdemokratiet for at gå på kompromis. Til dato har jeg dog
ikke fundet et brugbart alternativ, og et møde som det 16/5 gør
mig glad.
Tænk, at det findes en skare mennesker, som vil stille op for at
gøre en lokal politisk indsats. Med en spredning i alder, erhvervsog livserfaring, mm., kan det kun gå godt i det arbejde, som
venter forude. Altså godt og godt - politik er det muliges kunst
og vil nok altid være det.
Socialdemokratiet er i krise, ja. Og det gør ondt. Det er ikke
altid nemt at gennemskue, hvad der er rette politik. Og hvor vi
egentlig er på vej hen! Men helt galt står det ikke til, når folk
kan samles en smuk maj-aften og bekræfte hinanden i, at vi
vil en fremtid sammen. Til gavn for den enkelte og til gavn for
samfundet. Vi er her endnu! God sommer og rigtig god valgkamp
allesammen.
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Resultat af
urafstemningen
-optalt og offentliggjort
9. juni 2013
Der blev indsendt 430 stemmesedler, hvilket giver en
stemmeprocent på 61,6 %. Heraf var 7 stemmesedler
ugyldige.
Hver stemmeseddel indeholdt 14 krydser, hvilket giver
5.922 krydser i alt. Hver kandidat kunne maximum opnå
423 stemmer (hvis alle havde stemt på vedkommende).
Der blev trukket lod om pladserne 20 og 21 på grund af
stemmelighed.

S-Opstillingslisten til Byrådsvalget
19.november 2013
1. Borgmester Carsten Rasmussen
2. Søren Dysted (362 stemmer)
3. Per Sørensen (304 stemmer)
4. Mette Stensgaard-Christensen (293 stemmer)
5. Dusan Jovanovic (290 stemmer)
6. Linda Frederiksen (289 stemmer)
7. Marianne Olsen (287 stemmer)
8. Daniel Lillerøi (283 stemmer)
9. Birgit Lund Terp (279 stemmer)
10. Hanne Sørensen (274 stemmer)
11. Kim Lasse Petersen (267 stemmer)
12. Michael Perch (265 stemmer)
13. Kristoffer Petersen (260 stemmer)
14. John Lauritzen (255 stemmer)
15. Michael Rex (246 stemmer)
16. Tina Høilund Pedersen (233 stemmer)
17. Anne Planck (206 stemmer)
18. Helle Jessen (182 stemmer)
19. Lars Westermann (180 stemmer)
20. Niels Erik Sørensen (178 stemmer)
21. Lisbet Skov (178 stemmer)
22. Jørgen Christiansen (171 stemmer)
23. Evals Gruevski (163 stemmer)
24. Henrik Rasmussen (141 stemmer)
25. Jan Grabas (137 stemmer)
26. Tom Hollenborg (117 stemmer)
27. Peter Andersen (82 stemmer)
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Vækst og arbejdspladser

Susanne Lundvald, medlem af
Regionsrådet, næstformand i udvalg
for Miljø, Energi og Udvikling

Det er rigtig godt at se at sjællandske virksomheder i de seneste
år har styrket konkurrenceevne. Det betyder at der produceres
mere for færre penge. Opgjort på arbejdstimer er værdien steget
med 23 kr. pr arbejdstime. Dette giver bedre muligheder for at
skabe nye arbejdspladser. Ofte ser vi tal som viser at Region
Sjælland ligger i bund på vækst af BNP. Det betyder ikke, at vi
ikke har vækst, og at vi ikke tjener penge. Det er sådan, at hvis
man ser på den økonomiske vækst i virksomhederne, ligger
vi lidt bag efter gennemsnittet, men hvis vi ser på væksten pr.
medarbejder, klarer vi os bedre end gennemsnittet. Det skyldes,
at der er mange som bor her, men arbejder i København. Fra
Næstved pendler omkring 15.000 for at komme på arbejde.
Vækstforum
Region Sjælland har via Vækstforums indsats skabt og fastholdt
mere end 1000 sjællandske arbejdspladser i 2011, og medvirket
til at starte 190 nye virksomheder.
Fine tal, men i en tid hvor mange arbejdspladser bukker
under, er det ikke nok. Samlet set er der kommet 650 flere uden
arbejde i regionen, så arbejdet med jobskabelse skal fortsætte
og kursen fastholdes.
Planen er at samarbejde og fælles indsats giver bonus. I
samarbejde med de 17 kommunerne kan vi nå langt.
Vi fastholder indsatsområderne: Medicin, Energi
og Miljø, Cleantech, Fødevare og Landbrug, Turisme,
Internationalisering, Udvikling, Uddannelse og Iværksætteri.
Grøn Komit’e
Grøn Komit’e blev nedsat af Regions Rådet i 2011, med det
formål at fremme udviklingen af de regionale indsatser inden
for klima, energi og miljø. Det socialdemokratiske medlem
af komiteen, Nicolai Nicolaisen og jeg arbejdede sammen om
klimastrategien og etableringen i mere end 1 år. Det er derfor
glædeligt at vi nu kan se de første resultater at komiteens
arbejde.
Nye grønne arbejdspladser og videns udvikling er
vinderstrategien
I dette arbejde er det private erhvervsliv en vigtig partner, for
det er her, de blivende arbejdspladser udvikles og etableres.
Antallet af sjællandske miljø- og cleantechvirksomheder
steg med 12 % fra 2010-2011. Tendensen ser ud til at
fortsætte. Væksten skyldes dels en omstilling af eksisterende
arbejdspladser samt etablering af nye virksomheder. Samlet
betyder det, at der en vækst på 250 nye arbejdspladser, hvilket
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udgør 4,2 % af den eksisterende arbejdsstyrke. I Hovedstaden
mistede de i samme periode 2.000 cleantechjob. Der er øget
eksport af teknologi og knowhow fra private virksomheder og
over en tredjedel af virksomhederne vurderer, at indsatsen har
skabt nye job.
• Regionen er med i borgmesterpagten, hvor 16 kommuner
sammen med Regionen har forpligtet sig til en CO2
reduktion frem til 2020 på 20 % samt mindst 20 % af
energiforbruget kommer fra vedvarende energi. En reduktion
på mere end 2 % årligt er det foreløbige resultat.
• I 2012 vandt Region Sjælland EU REEEZ miljø pris for
særlig indsat og reduktion af CO2. Det var en stor
anerkendelse fra Regeringen og EU, hvor regionen i
samarbejde med kommunerne gør en vigtig miljø indsat.
• Det første projekt fra Grøn Komite var energirenovering
af eksisterende bygningsmasse. De første midler er bevilget
og projektet er sat i gang, så dels bliver energiforbruget
reduceret og dels vil vedvarende energi får en større andel
af det samlede forbrug. Tre virksomheder er udvalgt, hvor
Siemens og Danfoss vil gennemføre hele projektet uden
beregning under forudsætning af, at virksomhederne vil stå
til rådighed med test- og demonstrationsfaciliteter og vise
frem for andre virksomheder.. Det afgørende er faktisk, at
andre virksomheder bliver inspireret og motiveret til selv at
foretage energirenoveringer.
• Det næste projekt har en målsætning om reduktion i
energiforbrug ved transport. Region Sjælland har langt den
største pendlertransport i landet.
• Sampendling og teknologi til dette bør udvikles.
• Fremme flere hjemmearbejdspladser eller kontorklynger,
		 hvilket medfører krav om en total it-dækning i hele
		 regionen.
• Telemedicin og teleundervisning, bedre læring og service
		 i lokalområderne. Også på dette område er it-forbindelsen
		 en forudsætning for det videre arbejde.

Nyt fra Christiansborg

Af Magnus Heunicke, Næstved
Politisk ordfører, Socialdemokraterne

Endnu et folketingsår er gået på hæld, det andet hvor vi
socialdemokrater har haft regeringsansvaret. Det har været et
folketingsår, hvor vi har taget store og vigtige beslutninger
for Danmark, men også har fået store knubs og mærket meget
modvind. Det tror jeg alle Socialdemokrater kan nikke genkende
til. Der har været kritik og dårlige meningsmålinger.
Når jeg alligevel glæder mig helt særligt over dette
folketingsår, er det fordi, jeg simpelthen er stolt af vores parti
og vores regering. Vi har taget fat på at lave forandringer, der
var nødvendige, men ikke altid populære. Vi har lavet reformer
af kontanthjælpen, fordi vi synes, det skal være slut med unge
mennesker, der bliver ladt i stikken og kommer til at hænge fast
på offentlig forsørgelse i stedet for at komme i job eller i gang
med en uddannelse. Derfor skal alle unge, der kan, fremover i
gang med en uddannelse i stedet for at være på kontanthjælp.
Vi har også lavet en reform af SU’en, så de unge får en
hurtigere vej gennem uddannelsessystemet og ud til et job. De
beslutninger har vi som parti og regering været i stand til at
træffe, selvom vi har været under hård beskydning, det vidner
om, at Socialdemokratiet er et meget stærkt parti.
Regeringens overordnede fokus har været at få Danmark
gennem krisen og få skabt ny vækst og nye arbejdspladser
i Danmark. Vi har gjort det mere attraktivt at drive
produktionsvirksomhed i Danmark, mere attraktivt for
virksomheder at investere i Danmark i stedet for i udlandet,
vi har løftet de offentlige investeringer med mange milliarder
kroner – og samtidig fastholdt en økonomisk ansvarlig politik.
Alle initiativer der vil skabe arbejdspladser og grobund for ny
vækst i Danmark. For i sidste ende er vækst og arbejdspladser
jo en forudsætning for at have et solidarisk velfærdssamfund,
hvor børn fra alle hjem får en god skolegang, alle ældre får
en god pleje, når de får behov for det – og hvor det ikke
er pengepungens størrelse, der afgør om man får en god

behandling på sygehuset.
Sidst, men absolut ikke mindst har regeringen jo sikret en
løsning for de mange tusinde mennesker, der stod til at miste
deres forsørgelse i 2013 på grund af den brutale indfasning
af Lars Løkke Rasmussen og Kristian Thulesen Dahls nye
dagpengeregler.
Jeg er stolt over, at vi endnu en gang viser, at vi selv i
tider, hvor der er krise og økonomien er ekstrem stram,
kan finde penge til at hjælpe dem, der står i en vanskelig
situation, eksempelvis fordi de opbruger deres dagpengeret.
Regeringen har jo tidligere lavet en midlertidig forlængelse af
dagpengeperioden, en uddannelsesordning med forsørgelse og
ret til uddannelse – og nu forlænger vi så uddannelsesordningen
og indfører en ny arbejdsmarkedsydelse, der sikrer en fornuftig
og fair indfasning af de nye dagpengeregler.
Venstre kæmper desværre imod regeringens løsning og er
tilsyneladende komplet ligeglade med at finde en løsning til de
mange tusinde arbejdsløse, der ville miste deres forsørgelse 1.
juli - endda selvom de mistede deres job dengang Lars Løkke
Rasmussen havde ansvaret som statsminister i Danmark.
Der tegner sig nu en klar forskel mellem Venstre, der
ikke vil hjælpe de arbejdsløse, og vil indføre nulvækst i den
offentlige sektor – og os Socialdemokrater, der tænker på
dem, der har brug for at støtte sig til fællesskabet, og som
arbejder på at bevare og forbedre vores velfærdssamfund.
Det synes jeg lover godt for den næste politiske sæson.
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Et stærkt fælles sundhedsvæsen
Af Anne Planck,
kandidat til kommunevalget,
Socialdemokratiet i Holmegaard

Her i starten af maj kom så Regeringens nye sundhedspolitiske
udspil. Og Regeringens mål er helt klart: Den enkelte dansker
skal forblive mest mulig borger og mindst mulig patient. Det
betyder blandt andet, at der skal sættes afgørende ind mod den
stigende ulighed i sundhed og med bedre forebyggelse.
Men er det nu nødvendigt, og går det ikke meget godt med
sundheden både i Næstved kommune og i Region Sjælland?
Svaret er desværre nej. Det er faktisk så grelt, at kommunen er
blevet en del af ”den rådne banan” – en ikke særlig flatterende
betegnelse, for det selskab som Næstved Kommune er en del
af på det ”sundhedspolitiske Danmarkskort”. Befolkningen
i kommunerne i den nordvestlige, vestlige og sydlige del af
Region Sjælland, har en sundhedstilstand, som er så dårlig, at
man sammenligner den med en mindre frisk, buet gul frugt!
Det fremgik tydeligt, da den Regionale Sundhedsprofil kom
i 2010, hvor man første gang lavede en nøje kortlægning af
borgernes sundhed i alle regioner i Danmark.
Og hvad viste sundhedsprofilen så? Ja den viste blandt
andet, at næste 60 % af borgerne i Næstved Kommune har en
eller flere kroniske sygdomme. At 38 % af borgerne er fysisk
inaktive. At borgerne i Næstved Kommune er blandt dem,
der spiser allermest fast food i Region Sjælland. De usunde
spisevaner og den manglende bevægelse viser sig på vægten, og
antallet af overvægtige i Region Sjælland er steget fra 45 % til
51 % siden år 2000. Det er især mændene, der er overvægtige –
59 % mod kvindernes ”kun” 43 %.
Så kan man spørge sig selv: Hvad kan Næstved Kommune
gøre ved det? Og svaret er: Rigtig meget! Lige i øjeblikket
arbejdes der på, at forny den snart 6 år gamle sundhedspolitik,
som gerne skulle sende nogle nye signaler om, hvordan man
ønsker at påvirke borgernes sundhedstilstand. Og man ved,
at noget af det der virker er, at lave strukturelle forebyggende
tiltag, og indarbejde dem på tværs i kommunens forskellige
opgaveområder.
Og her ligger der en stor udfordring for Socialdemokratiet i
at tænke i nye baner. Tuberkulosen blev udryddet ved at sikre
lys og luft til befolkningen. Nu må vi skabe rammer, der gør
det rigtig nemt at leve sundt. Kampagner for en sundere livsstil,
preller af på de mennesker, der ikke har overskud til selv, at
gøre sig ekstra umage med at træffe sunde valg. Derfor bør der
tænkes sundhed ind, hver gang der tages en beslutning i udvalg
og Byråd, også for at skabe mindre ulighed i sundhed. Når
der tænkes nye anlæg, bør der tænkes mulighed for bevægelse
ind. Når der tales om børnenes undervisning, bør der tænkes
bevægelse ind – det fremmer indlæringen. Når der tænkes
arbejdsmiljø på kommunens største arbejdsplads, nemlig
kommune selv, bør der tænkes bevægelse ind i arbejdstiden.
Hidtil har det været det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
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der har været fokus på. Fremtidens største trussel på mange
arbejdspladser vil være inaktivitet – det vil sige alt for mange
sidder stille. Det er det, der kommer til at nedslide os og gøre os
syge – kronisk syge. Derfor skal der omlægges arbejdsrutiner,
så der kommer bevægelse ind i arbejdsdagen. Og ligesom man
ikke overlader det til den enkelte at medbringe høreværn, hvis
der er et støjproblem, er det heller ikke i orden at lade det være
op den enkelte at forebygge nedslidning på arbejdspladsen.
Det er god socialdemokratisk politik, at det er et fælles
ansvar, at skabe rammerne for et sundt liv for befolkningen.
Holdningen om, at det alene er den enkeltes ansvar at leve
sundt, er uholdbar. Socialdemokratiet skal være med til at
styrke den fælles forebyggelse i Danmark.
Og hvorfor skal vi så være sunde? Er det ikke bare at tage
friheden fra folk, at både stat og kommune blander sig?
Nej sundhed behøver ikke være noget helligt eller løftede
pegefingre. Sundhed skal ikke være målet, men et middel til et
bedre liv. Det drejer sig ikke om at leve længere, men bedre.
Det er ikke nok at man føjer år til livet, man skal også føje liv
til årene, dvs. det er ikke nok at vi lever længere, hvis vi blot
skal ligge på sygehuset eller plejehjem de sidste år af vores liv.
De sunde alternativer skal opleves som spændende og sjove,
så man har lyst til at vælge det sunde, lange liv, hvor man
lever længe nok til at realisere sine drømme og ønsker, og når
at opleve sine børnebørn vokse op. Og alle der har oplevet
sygdom ved, at det giver absolut ikke frihed!
Så lad os som socialdemokrater have en vision for sundheden
i Næstved Kommune. Lad os tænke i nye kreative baner. Der
er masser af muligheder hvis man tør, og det positive er, at der
er plads til forbedring! Lad os opsige medlemskabet af ”den
rådne banan”, og træde ind i ” den solgule Chiquita” som den
sundeste kommune på Sjælland!

Erik Holst 1922-2013
- en dilettant fra landet

Af Hans Hansen
Halvfems år er nok en høj alder, selv i vore dage. Vi var
derfor ikke mange udover familien, der deltog i Erik Holsts
bisættelse. Billedet var et helt andet, når man tænker tilbage på
den hyldest, der blev Erik til del, da han i juni 1982 fyldte 60
år. Hele den nyanlagte have i Fensmark var fuld af mennesker,
mens gavebordet bugnede. Kredsens repræsentanter havde
dog kun medbragt en fotocollage og trykt en fællessang, begge
hjemmelavede, for kassen var - som så ofte før - aldeles tom.
I forbindelse med et projekt interviewede jeg Erik i 2005.
Her omtalte han sig selv som en dilettant fra landet. Her tænkte
han vel tilbage på valget af en ny kandidat for Næstvedkredsen
i 1966. Der var opstillet fire personer: Karen Dahlerup, der
på dette tidspunkt var kvindesekretær i Socialdemokratiet,
økonomiminister Henry Grünbaum, der endnu ikke havde en
plads i folketinget, redaktør Knud Damgaard og endelig en
ukendt ingeniør fra Holmegaards Glasværk, Erik Holst. På dette
tidspunkt var der ikke krav om urafstemning, når der var flere
kandidater. Hvis man ville have indflydelse, måtte man selv
deltage i afstemningsmødet. Nu viste det sig, at der måtte hele tre
afstemninger og et ekstra opstillingsmøde til, før Næstvedkredsen
havde en ny kandidat. Det var den ukendte ingeniør, godt støttet
af folkene fra glasværket.
Erik Holst voksede op i Fredericia. Hans far var
invaliderentemodtager, men Erik fik en friplads på byens
gymnasium. Her fik han en realeksamen og var heldig at få en
læreplads som maskinarbejder hos Voss Fabrikker i byen. Mens
han var i lære, fik han sammen med andre oprettet et kursus til
maskinmestereksamen på den lokale tekniske skole, så Erik nåede
at blive maskinmester før han var udlært som maskinarbejder.
Samtidigt var han aktiv både i DSU og i modstandsbevægelsen.
Bagefter læste han videre til maskiningeniør i Odense og fik efter
krigen ansættelse hos F. L. Smidth. Efter et par år i Danmark
blev han tilbudt en stilling i Frankrig som selskabets inspektør
for Frankrig og de franske områder. Hans kone, Birthe, var med
på idéen, så han sagde ja tak. Et par år i Frankrig kunne være en
oplevelse, men det blev til 10. Trods store arbejdsopgaver blev
der også tid til at knytte kontakter til det franske socialistparti og
til kritisk at følge med i Frankrigs overgreb i Algeriet.

Erik Holst levede op til at være den lokale folketingsmand.
Hver gang en af kredsens partiforeninger havde en arrangement,
dukkede han op, hvis det overhovedet var muligt. Han tog sig
naturligvis også af at fremme lokale interesser. En af dem, som
ikke lykkedes, var drømmen om, at et nyt universitet skulle
placeres i Næstved. Men Eriks horisont var ikke begrænset til det
lokale. Med udgangspunkt i sin tilknytning til erhvervslivet blev
forskning og forureningsproblemer hans foretrukne områder. I
forbindelse med hans 50 års fødselsdag i 1972 skrev ”Aktuelt”:
”Nogle undrede sig måske over, at Erik Holst ikke blev minister,
da Socialdemokratiet dannede regering for trekvart år siden. På
den anden side er det begrænset, hvor mange »besværlige«, der er
plads til i en regering.” Med hensyn til at være ”besværlig” havde
Erik Holst gjort sig uheldig bemærket i 1966 på det allerførste
gruppemøde, han deltog i. Gruppen skulle konstituere sig, og J.
O. Krag mødte op med en færdig liste til, hvordan gruppeledelsen
skulle se ud. Erik Holst spurgte troskyldigt, om man ikke også
måtte foreslå andre, og det måtte man naturligvis godt, og så
foreslog han Ivar Nørgaard, der også var nyvalgt, men allerede
var minister. Ivar Nørgaard undslog sig ikke og blev valgt ind i
gruppeledelsen.
Efter at Anker Jørgensen havde overtaget statsministerposten,
blev Erik Holst i 1973 tilbudt et nyoprettet miljøministerium,
hvis udformning han selv havde skitseret. Han sagde pænt nej
tak og undskyldte sig med sit helbred. Der var vanskeligheder
med helbredet, men årsagen var snarere, at Erik Holst befandt
sig udmærket i sin daværende situation. Han var formand for
både forskningsudvalget og miljøudvalget, og hertil kom det
internationale samarbejde, hvor han følte sig som en fisk i vandet.
Erik Holst var medlem af Europarådet, og da vi kom med i EF,
også medlem af EF-parlamentet, hvor han blev vicepræsident.
På dette tidspunkt bestod EF-parlamentet af parlamentarikere fra
de deltagende landes parlamenter. Men i 1980 var Ivar Nørgaard
både miljøminister og økonomiminister. Han var under et stort
arbejdspres og ønskede at blive aflastet og foreslog Anker
Jørgensen at spørge Erik Holst nok engang - og denne gang sagde
han ja. Men allerede i 1982 valgte regeringen at gå af.
Erik fik et langt og aktivt liv til gavn og glæde for landet,
Socialdemokratiet og miljøet. Få fødes i dag bedre.
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Ro om
kollektiv trafik

Kandidatudvalgets
procedure i forbindelse
med urafstemningen
giver ikke rigtig
indflydelse

Af byrådsmedlem Michael Rex
Trafikordfører

Når det drejer sig om den kollektive trafik i Næstved Kommune,
er der nu lagt op til, at vi i langt højere grad skal være på forkant
med udviklingen, og at der samtidig skal ske borger-inddragelse.
Budgetterne for den kollektive trafik i kommunen har gennem
de senere år været udsat for krav om besparelser i lighed med
andre områder. Problemet er her, at selv om budgettet er uændret,
så vil der være tale om serviceforringelser. Det skyldes stigende
brændstofpriser og chaufførlønninger, så man får ganske enkelt
mindre for det samme beløb.
Budgettet ligger på ca. 40 mio. kr. årligt, og oprindeligt var det
meningen, at der i forbindelse med køreplanen for 2014 skulle
spares ca. 2.5 mio. kr.. Det har vi undgået. Forholdet er det, at
der til januar fra Movia bliver tilbagebetalt godt seks mio. kr.
til kommunen, og af disse tages så 2.5 mio. kr., så vi undgår
besparelser til næste år. Derfor vil køreplanerne efter 1. januar
2014 stort set se ud som vi kender dem i dag.
Lovgivningsmæssigt er kommunen bundet til Movia, og her er
der en meget lagt ”ekspeditionstid.” Konsekvensen er, at der skal
afgives bestilling på kommunal trafik næsten halvandet år forud
for en ny køreplans ikrafttræden, og det betyder, at vi allerede er
i gang med at se på køreplanen for 2015, og her skal der spares
2.5 mio. kr. Det beløb der kom for næste år, gælder nemlig kun
en gang.
Det har været et socialdemokratisk ønske at komme tidligt i
gang med planlægningen, og vi har også ønsket at få borgerne
med på råd. Derfor er der med mig som formand nedsat en lille
gruppe, der har den opgave at udarbejde et forslag til køreplan
for 2015. I gruppen deltager ud over mig fem repræsentanter for
lokalrådene, en repræsentant fra Ældrerådet, to fra forvaltningen
og en fra Movia.
Vi har holdt det første møde, hvor der blev givet en overordnet
orientering om de opgaver der venter. Det er min opfattelse,
at mødet gik meget fint, og på de næste møder skal vi helt ned
i maskinrummet og se på de enkelte busruter og på, hvad der
eventuelt kan gøres bedre.
Jeg synes det er rigtigt godt, at lokalrådene og Ældrerådet er
kommet med i arbejdet. Der er folk fra alle egne af kommunen,
der kender forholdene lokalt, og som forhåbentligt kan bidrage til
en bedre køreplan – både når det drejer sig om de enkelte ruter,
hvor de kører og hvor ofte.
Jeg håber meget vi kan blive færdige med arbejdet i løbet af
efteråret. Proceduren er herefter, at Teknisk Udvalg får oversendt
forslaget, og at det herefter behandles i byrådet.
Meningen er ikke herefter at nedlægge udvalget. Det er
tværtimod hensigten, at når vi er færdige med køreplanen for
2015, så går vi i gang med køreplanen for året efter, således at
vi hele tiden kan være på forkant med udviklingen og undgår
hovsa-løsninger.
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Lindy Nymark Christensen

Jeg finder ikke den urafstemningsmetode, vi har været tvunget
til at benytte som særlig demokratisk.
Den giver ikke det enkelte medlem mulighed for at
prioritere sine kandidater og det skaber stor risiko for mange
stemmeligheder, men det værste er, at jeg er tvangsindlagt
til at sætte 14 krydser uden jeg på nogen måde kan prioritere
disse. Jeg håber medlemmerne reagerer på denne form for
urafstemning, så vi igen kan få indført reel medindflydelse ved
urafstemningerne.
Jeg stillede nedennævnte ændringsforslag på
kredsgeneralforsamlingen 22. april 2013, men det blev
nedstemt af et lille flertal med den begrundelse, at det var for
besværligt for kandidatudvalget!
Demokrati er besværligt, men det bedste vi har, når det giver
reel indflydelse..
Ændringsforslag til bilag 3. Urafstemning.
De to sidste afsnit ændres til.
Urafstemningen sker ved at der prioriteres mellem 7 kandidater.
På stemmesedlen skrives 7 kandidatnavne i prioriteret
rækkefølge, således at den kandidat du helst vil have valgt
skrives som nr. 1, den kandidat du næst helst vil have valgt
skrives som nr. 2 .. og så fremdeles, til der står 7 navne på
stemmesedlen.
Der skal stå 7 navne på stemmesedlen – hverken flere eller
færre – for at stemmesedlen kan tælles med som gyldig.
Ved optællingen af stemmerne giver alle 1 pladser 7 point, 2
pladser 6 point, 3 pladser 5 point, 4 pladser 4 point, 5 pladser 3
point, 6 pladser 2 point og 7 pladser 1.
Den kandidat, der har fået flest point, placeres som
nr. 2 på kandidatlisten, den kandidat, der har fået næst
flest point, placeres som nr. 3 på kandidatlisten o.s.v.
Ved stemmelighed får den kandidat med flest førstepladser
(andenpladser, tredjepladser o.s.v) den øverste plads på
kandidatlisten.
Første afsnit på side 2 rettes til.
Urafstemningsresultatet offentliggøres, når kandidaterne er
orienteret om resultatet.

Råd fra et par borgere i en af eks-kommunerne
- nu Næstved Kommune
Eigil og Lone Kluge Larsen
Bjergbakken 23, 4160 Herlufmagle

I sidste nummer af ’Kontakt’ opfordrer Mette StensgaardChristensen til (socialdemokratisk) sammenhold i vores
fantastiske kommune – og Kim Petersen taler om spydige
bemærkninger fra borgere der nostalgisk refererer til ’den
gamle xxx-kommune’ og altså stadig ikke føler sig rigtig
som integrerede næstvedborgere. Både Mette og Kim nævner
problemet med den manglende fællesskabsfølelse.
Kim fortæller om, hvor mange dejlige steder, der findes i
kommunen, og hvor let han bare tager rundt og bruger det hele.
Vi gætter på, at han har bil. For der er jo et problem med at
komme rundt, hvis man ikke lige selv er motoriseret. Videre siger
Kim, at han har en drøm om, at tale vores Kommune op i stedet
for at finde det negative. Vi er helt enig i de positive ting, vi har
i kommunen, og som også vi glæder os over hver dag. Men for
at drive og udvikle en kommune er det nødvendigt at definere
de problemer, borgerne har. Det er jo bl.a. de problemramte
områder, som pengene i kommunekassen skal fordeles på.
Et meget stort problem er den kollektive trafik – eller mangel
på samme. Og problemet vokser, hvis al handel, sport, kultur og
andet centreres i Næstved by. Politikerne vil så være presset til
at finde penge, så problemet kan løses. Én løsning er at udbygge
tilkørselsvejene til byen for de mange biler, vi er nødt til at
benytte, og samtidig udvide parkeringsarealerne. Priserne på
disse tiltag vil vokse hurtigt, fordi priserne på de arealer, der skal
opkøbes til vej og parkering, vil stige i takt med centraliseringen.
En anden mulighed er at lægge en fornuftig plan for - og
bruge pengene på – en kraftig udbygning af den kollektive trafik
(herunder arbejde for små busser i trafiknettet), så vi alle hen ad
vejen hurtigt, nemt og for en rimelig betaling kan komme rundt lige derhen, hvor vi har lyst – hvis vi tolker Kims udtryk rigtigt.

Denne model vil samtidig betyde, at man sparer en del kostbare
vej- og parkeringsanlæg. Desuden er især sidstnævnte en negativ
faktor, når man tilstræber en smuk og levende by med en positiv
atmosfære.
Hvis den kollektive trafik udbygges tilstrækkeligt, behøver
en centralisering heller ikke opleves som noget negativt, for så
kan vi alle hurtigt og nemt nå alt, hvad man har brug for i byen.
OG Næstveds borgere vil hurtigt og nemt kunne bevæge sig ud
i de ydre dele af kommunen for at opleve natur og de kulturelle
begivenheder, som findes dér. Der kan være tale om udstillinger,
besøg på restaurerede møller eller cafeer med en særlig
atmosfære eller en tur i friluftsbadet i Herlufmagle, hvilket er
særdeles eftertragtet i sommermånederne. Er det den udvikling,
vi kan se frem til, vil det heller ikke blive noget problem at
placere forskellige institutioner og anlæg uden for byen (hvor det
er billigere at anskaffe arealer til formålet) for bussen er der jo.
Sådan lyder vores bud på en plan, der vil kunne bidrage til at
fremme fællesskabsfølelsen og styrke de bløde værdier. En stærk
kollektiv trafik vil være at foretrække frem for, at hver familie
fortsat drøner rundt i to eller flere biler, sådan som mønsteret er
nu.
Men ét er vigtigt: lad os aldrig glemme at definere problemerne i kommunen - det er en forudsætning for sund planlægning. Dernæst - som de to debattører i sidste nummer af
’Kontakt’ påpeger - skal vi heller ikke glemme at glæde os over
de stærke sider, Næstved repræsenterer - og heller ikke glemme
at tale om dem, for glæden smitter - og det er vigtigt!

Kritiske bemærkninger til kandidatudvalgets procedure
i forbindelse med urafstemningen
Når du læser dette er alt oversået, men det kunne jo så være
til overvejelse næste gang, der skal opstilles kandidater
til et byrådsvalg. Den manglende prioritering betyder, at
medlemmerne fratages muligheden for aktivt, positivt valg.
Dette system skulle efter sigende være en fordel for de unge
og uprøvede kræfter. Jeg mener imidlertid ikke, at det behøver
at tilskynde til valg, at man er ung og uprøvet. Det er det
derimod, når man er aktiv socialdemokrat d.v.s., at man deltager
i politiske aktiviteter, at man i løbet af perioden har givet sin
mening til kende i socialdemokratiske fora, at man har udvist
løbende interesse for lokalpolitik bl.a. ved aktiv deltagelse i
møder, at man har vist interesse for byrådets arbejde ved at følge
byrådsmøder, og evt. givet udtryk for sine socialdemokratiske
holdninger skriftligt i pressen. Hvis man som kandidat kan
efterleve blot enkelte, af disse forhold, er man formodentlig

egnet til at blive placeret på vores valgliste. Som systemet
fungerer nu, efterlades man med udelukkelsesmetoden. Af de
26 mulige kandidater skal man nu fravælge 12. Efter hvilket
retningslinjer? Man prioriterer muligvis bekendtskaber?
venskaber? familieforhold? Mon ikke rigtig mange medlemmer
har haft det som jeg: Det ville være forholdsvist let at finde de
første syv - otte navne; derefter ville det blive det rene gætværk?
Hvis man skulle nå op på 14 navne, måtte man fylde listen ud
med aldeles ukendte eller uegnede kandidater. Kandidatudvalget
har sat medlemmerne i en ganske umulig situation. Lad os dog
vende tilbage til prioriteringen, som vi har kendt den i mange år.
I så fald får også præsentationsmødet mening. Dette møde fik i
øvrigt et vældigt løft, da Ida oplæste Johns indlæg. Hurra for det.
Det var strålende underholdning.
Sand Jespersen
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1. juli
Af Christian von Benzon, formand for
Socialdemokraterne i Holmegaard

Kan vi forstå vores nutid og tage bestik af vores fremtid, hvis
vi ikke kender vores fortid? Hver eneste dag vender vi en side i
historiebogen, og det, der stod på siderne, vi har vendt, husker
vi nok dårligere og dårligere. Og til sidst har vi glemt det.
Der er dage og begivenheder, som har formet vores måde at
leve og indrette os på. Vi har måske bare glemt dem. En af disse
dage er den 1.juli 1916. På denne sommerdag udspillede der sig
ved floden Somme i Nordfrankrig et af blodigste slag mellem
tyskere og allierede (primært britiske) militære styrker. Bare
på denne ene dag faldt 60.000 soldater, hvoraf halvdelen faldt
inden for de første timer af slaget.
Hvorfor er denne begivenhed værd at dvæle ved ? Det er den
af en række årsager.
For det første minder den os om, at dette slag og krigen i
øvrigt ”bare” lå i forlængelse af det utal af krige, som gennem
århundreder havde plaget de europæiske folk og som trak spor
af død, lemlæstelse og ufattelige ødelæggelser. Vi har måske
glemt det, men krig mellem Europa’s stater og befolkninger har
i århundreder mere været regelen end undtagelsen.
For det andet skal vi forstå, at det var et kynisk menneskesyn,
som lå bag accepten af de ufattelige mennesketab. I hele første
Verdenskrig mistede tyskerne ca. 1.800.000 soldater, medens
ca. 1.400.000 franske soldater og ca. 1.000.000 britiske tropper
ikke vendte hjem. At politikerne og generalerne simpelthen
ikke så mennesker som individer og var parat til at sende et nyt
hold unge mennesker af sted på samme måde som de, der inden
dem var blevet mejet ned, virker ufatteligt.
Har Slaget ved Somme og alle andre uhyrligheder i
”Den Store Krig” sat sig spor i vores liv ? Hvad lærte de
europæiske politikere af rædslerne? I første omgang ikke
noget. Hævntørsten over for tyskerne kvalte mulighederne
for, at taberne kunne komme videre efter krigen og få gang
i produktion og samfund igen. Vi ved desværre kun alt for
godt hvad det medførte. Blot 21 år efter afslutningen af Første
Verdenskrig var Europa igen i krig anført af Nazitysklands
angreb på sine naboer. 6 års krig, ruindynger og millioner og
atter millioner af døde mennesker var, hvad der kom af denne,
nye konfrontation mellem europæiske lande og folk.
På godt 30 år havde Europa’s folk lagt ryg til lidelser af
et omfang, som vi i dag har svært at fatte. Enhver familie
i Tyskland, Frankrig, England o.s.v. har været mærket af
krigen og dens menneskelige lidelser. Derfor var det udtryk
for klarsyn, mod og dyb eftertænksomhed, da den franske
udenrigsminister Robert Schumann den 9.maj 1950 – blot 5 år
efter slutningen på Anden Verdenskrig, der havde lagt Europa
i ruiner – holdt den tale, der var startskuddet til den fredelige
sameksistens, der nu har præget de vesteuropæiske lande i 68
år. Schumann foreslog i sin tale, at Tysklands og Frankrigs
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kul- og stålproduktion skulle sættes under en overnational
”kommando”, således at de enkelte stater ikke selv havde
bestemmelsesret over de produktionssektorer, der havde
betydning for oprustning. At gamle fjender på denne måde
afgav noget af deres nationale selvbestemmelsesret, skulle være
med til at sikre, at fjendskab blev afløst af venskab.
Set med nutidens øjne er det bemærkelsesværdigt – og
udtryk for stærkt politisk lederskab – at Schumans idéer blev
omsat til politisk handling med en hurtighed og beslutsomhed,
der er imponerende. Allerede i 1951 – blot 2 år efter talen –
underskrev 6 lande (Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg,
Belgien og Holland) den første traktat om europæisk
samarbejde – nemlig traktaten om Kul- og Stålunionen.
Blot 6 år senere så endnu et europæisk samarbejde dagens
lys: I Rom underskrev de samme 6 lande traktaten om det
europæiske økonomiske samarbejde.
Og hvad så, vil nogen måske spørge. Mit svar er, at i 68
år har de vesteuropæiske lande og befolkninger nu levet
sammen uden at bekrige hinanden. Helt enestående i historisk
perspektiv. Og ikke noget, som bare er kommet dumpet ned
fra oven som en åbenbaring om, at vi nu skal leve pænt med
hinanden trods århundredes tradition for at slå hinden ihjel. Vi
har oplevet, at national stolthed ikke skal bruges til at slå andre
ihjel, men til at berige hinanden. Vi har set at samarbejde under
ordnede forhold, hvor vi afgiver noget af vores traditionelle
nationale selvbestemmelsesret, er en god måde at ”beholde
livet på”. Og jeg betaler gerne prisen for fred i form af mindre
national selvbestemmelsesret – og noget bureaukrati.
Når vi næste gang runder den 1.juli vil jeg sende en tanke til
at de unge tyskere, franskmænd, englændere og andre, som på
denne dag for 97 år siden fik taget deres fremtid så brutalt. Og
jeg vil i mit stille sind sige, at de ikke døde forgæves.
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Kampen om EU’s energipolitik
Af Britta Thomsen

Bølgerne går højt i Europa-Parlamentet, når snakken falder på
energipolitik. Seneste eksempel er EU’s højprofilerede CO2kvotesystem, som hænger i en tynd tråd.
Vi tabte en afgørende afstemning Europa-Parlamentet i sidste
måned. Helt konkret handlede det om et forslag om at redde
CO2-kvotesystemet, som går ud på, at det ikke skal kunne
betale sig at forurene. Jeg var faktisk selv en af bagmændene
bag forslaget, idet vi sidste år under det danske formandskab
gennemførte et direktiv for energibesparelser.
Men desværre tabte den socialdemokratiske og progressive
politik altså afstemningen i Parlamentet. Godt nok snævert, men
alligevel.
Afstemningen var skelsættende og tegner konturerne af en
række hårde sværdslag i Europa-Parlamentet de kommende par
år. Den økonomiske krise har fået selv medlemmerne i vores
socialdemokratiske gruppe til at vakle i troen på den grønne
omstilling. De frygter stigende energipriser i Syd- og Østeuropa
og at virksomheder pålægges for store omkostninger.
Det er en meget kortsigtet politik. Hvis Europa skal klare sig
i den globale konkurrence, er vi nødt til at blive ledende inden
for hele det grønne område. Jeg mener, at den grønne omstilling
bør være blandt EU’s vigtigste prioriteter i disse år. Vi har et
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fantastisk udgangspunkt for at lede udviklingen af nye, grønne
teknologier, men det kræver, at vi tør satse og sætte et højt
ambitionsniveau.
Investeringer i sektoren vil skabe arbejdspladser her og
nu. Både til ingeniører og håndværkere. Men samtidig vil
investeringerne også sikre, at kineserne i fremtiden køber grønne
løsninger af os og ikke omvendt.
I Danmark har vi allerede vist, at det kan lade sig gøre at
fremme vedvarende energi og samtidig sikre virksomhederne
sunde betingelser. En grøn energipolitik står ikke i konflikt til en
moderne og bæredygtig industripolitik. Tværtimod.
Vi svigter os selv og fremtidige generationer, hvis vi ikke
tager kampen alvorligt. Vi bliver nødt til at reducere vores
udslip af CO2 og effektivisere vores forbrug af energi gennem
udviklingen af nye teknologier. CO2-kvotesystemet er et helt
centralt element i denne politik.
Derfor vil jeg også kæmpe hårdt for at overbevise
mine kollegaer i Parlamentet inden vi skal stemme om CO2kvoterne igen. Sidste afstemningen var meget tæt. 334 mod 315.
Så hvis vi bare kan overtale 10 medlemmer til at skifte holdning,
så vinder vi næste gang. Det vil gavne både arbejdspladser og
miljø i det lange løb.
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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: 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
Fællesledelsen
DUI LEG og VIRKE
formand Jes Hansen
kontaktperson
Birte Petersen
Runestenen 57
4700 Næstved
Tlf. 55 72 24 94 - 25 48 24 94
E-mail birtepetersen57@hotmail.com
Formand DSU
Stine Cecilie Lund Jensen
Tlf. 30 26 71 36
E-mail stinej00@gmail.com
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