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Ikke alt kan skjules - heller ikke at Dansk Folkeparti åbenbart kan være en 
flok krejlere, der ikke respekterer deres egne udmeldinger, men bare skal 
have et tilsagn om at genere flest udlændinge i en forstokket ideologi om 
at de skader det danske samfund og vores kultur. Ja så er de villige til at 
frafalde deres modstand overfor en EU-patentdomstol. En ganske uværdig 
handling.
Vi står ikke over for et snarligt folketingsvalg, men derfor er det så meget 
mere befriende at Helle meldte så klart ud over for DF på kongressen. 
Skal vi se lidt indad så er det frustrerende, at kongressens vedtagelser ikke 
bliver fulgt af partiets folketingsgruppe. Kongressen er medlemmernes 
talerør og besluttende forsamling. Et er at regeringen, som jo består af 3 
partier, ikke kan blive enige, men at vi menige får fornemmelsen af, at der 
ikke bliver arbejdet for vores kongresvedtagelser, er ikke godt. Seneste 
eksempel er  barselordningen for mænd, og det lader til, at vi heller ikke 
skal gøre os de store forhåbninger om at vi tilslutter os EU’s finansskat.
Magnus knokler i Folketinget, og det var en fornøjelse at følge hans 
ordførertale ved åbningsdebatten - Venstre har godt af lidt røg - de hviler 
sig og ødelægger det forhåbentligt for sig selv - alt imens vi venter på 
udfaldet af undersøgelseskommissionen vedrørende Helles skattesag.
Og så folkens - så er det nu slaget om borgmesterposten skal slås - og 
også du må hjælpe til.
Carsten knokler, men han kan jo ikke gøre det hele selv - alle kandidater 
skal arbejde hårdt således at vore byrådsgruppe vokser til en kraftfuld 
størrelse, der vil arbejde for hele Næstved kommune.

God valgkamp.
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Valgkampen er i gang

”Klap dig selv på skulderen”
Så er vi i valgkamp igen. Det er en særlig fornemmelse at være 
i valgkamp til kommunalvalg. Vi har hele tiden kendt datoen, vi 
har talt om det, vi har regnet på det – så har vi stillet kandidater 
op og haft urafstemning, men det er lidt uvirkeligt - indtil vi står 
derude på gader og stræder. Lidt en fornemmelse af, at vi bare 
kan lave det om og ændre planer hele tiden – og tid har vi nok af. 
Så går vi i gang og så sker der hele tiden noget, der gør at vi skal 
ændre planer og finde på noget nyt.

Det kan være, at vi får en god idé – eller en spændende tanke, 
hvor vi alle siger: hvorfor har vi dog ikke tænkt på det før? Det 
kan også være at pengene ikke rækker, at kandidater og hjælpere 
hellere vil noget andet – ja, der kan være masser af gode grunde 
– men når vi kommer ned under 50 dage tilbage til valget, så 
handler det bare om at klø på og arbejde derudaf. Og så har vi 
brug for alle kræfter.

Vi har brug for at kandidaterne knokler for at tale med vælgere 
– ved at stå på gader og torve, ved at tage til vælgermøder og ved 

at opsøge vælgerne, der hvor de er. Det betyder, at kandidaterne 
er på fra de står op om morgenen, til de går i seng om aftenen. 
Det kan godt være, at man er på arbejde, til fodboldtræning eller 
på vej ud at spise en god middag med vennerne – men man er 
også stadig kandidat, og selv i de nærmeste kredse vil man blive 
vejet og vurderet på en anden måde, når det går op for folk, at 
der er valg og at man er kandidat.

Men frisk mod, kære kandidater, der er meget at lave endnu, 
og I er de eneste der kan trække det hjem – det er jer, der skal 
vælges!

Men kandidaterne er ikke alene, der står en flok stærke, 
hårdtarbejdende frivillige i denne valgkamp, ligesom i de 
foregående – og I er en meget vigtig del af hele valgkampen. I 
er vigtige for kandidaterne, I er vigtige for os som parti – og I 
frivillige er også dem, som gør det sjovt både for hinanden, for 
kandidaterne og ikke mindst for kredsbestyrelsen og mig som 
formand. Uden jer, så gik det slet ikke. 

Så derfor kære frivillige: Klap dig selv og din makker ved 
siden af på skulderen og sig: god valgkamp, vi ses derude!

Formandens klumme

Ida Marker, 
kredsformand
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Kom til lørdagsmøde
Den 1 . lørdag i måneden kl . 9 .00 - Metal, Åderupvej i Næstved
Alle medlemmer i Næstved Kommune er velkomne!
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Så lykkes det at få et stort flertal til at skrive under på budget 
2014. Vi har forsat store udfordringer med økonomien i Næstved 
Kommune. Vores indtægtsgrundlag er for lavt. Det vil sige at vi 
ikke har de indtægter, der skal til for at drive en kommune som 
Næstved. Det er dog ikke ensbetydende med vi skal spare os 
ud af krisen. Derfor bliver der også i budget 2014 investeret i 
fremtiden. Vi er overbevist om at besparelser på dagpasning og 
skoler vil gøre, at der er folk, der fravælger Næstved, som den 
kommune de vil bo i. Så vi tilfører alle de penge vi får til den nye 
skolereform 24,3 million kroner om året til at løfte den nye skole 
med. Der er også fundet penge til et tiltrængt handicap området. 

Det lykkes os socialdemokrater at få yderligt afsat 2 
millioner, så der nu er reserveret 10 mio. til at få gang i 
Holmegård Glasværk som museum. Nu er det op til Syd-Øst 
Sjællands museum, og se om det er nok til at dette projekt kan 

gennemføres. Og så er der fundet penge til et længe ventet 
lyskryds på Øster Ringvej ved Skyttemarksvej. 

Vi har valgt at fastholde de store anlægsinvesteringer, som vi 
har de næste 4 år. Der bliver en stor opgave for det nye byråd at 
få balance i økonomien i de næste 4 år. Derfor syntes jeg det er 
det mest rimeligt at lade nogle store beløb til anlæg stå, så kan 
det nye byråd flytte rundt eller fjerne pengene, hvis de ikke på 
anden måde kan få balance i budgettet. 

Der er selvfølgelig nogle, der mener at dette budget er 
uansvarligt, men de har ikke selv løsningen på udfordringerne, 
kun udlicitering og fantasi-besparelser, som vil gøre opgaven 
meget værre, hvis de ikke kommer i land. 

Derfor er jeg ikke i tvivl om, at vi socialdemokrater stadig er 
de rette til at sidde for bordenden, når der skal findes løsninger 
på de fælles udfordringer i Næstved Kommune. 

Carsten Rasmussen,
borgmester i Næstved

Endnu et budget
er i hus

I DSU har vi hvert eneste år i august og september måned en 
national kampagne lige efter skolestarten. Den går ud på, at vi 
tager rundt på alle ungdomsuddannelser i hele landet og snakker 
med unge, om hvad der er op og ned i forhold til dem og politik.

Disse kampagner plejer at være super effektive og giver rigtig 
mange nye medlemmer, men det er selvfølgelig også vigitigt at 
gøre opmærksomme på os selv og i det hele taget bare snakke 
med unge om forskellige samfundsforhold og politik.

Vi plejer at tage rundt på disse ungdomsuddannelser med et 
tema, og i år var det om frihed.

Hvad betyder frihed for dig? Hvad betyder det for os i forhold 
til de borgerlige? Og har de borgerlige egentlig overtaget scenen, 
når det handler om begrebet “frihed”?

De borgerlige - hovedsageligt Venstre og Liberal Alliance 
- har med deres virkelighedsfornægtende snak fuldkommen 
overtaget begrebet og nærmest taget patent på ordet “frihed”. 
Som socialdemokrater skal vi selvfølgelig ikke finde os i dette, 
og vi skal gøre alle danskere opmærksom på, at det, de borgerlige 
prædiker om, ikke har det fjerneste med frihed at gøre.

Når Venstre og Liberal Alliance fx er ude og foreslå 
brugerbetaling på uddannelse og sundhed, må vi sige fra og 
argumentere for, at det selvfølgelig ikke hører hjemme i det 
danske velfærdssamfund.

Skal det virkelig være forældrenes pengepung, der skal afgøre, 
om man kan tage den uddannelse, man altid har drømt om, og 
skal man vente til sidst på måneden med at gå på hospitalet, fordi 
man ikke har råd lige nu? Svaret fra os var selvfølgelig et klart 

nej! Det er forslag som disse, der vil trække Danmark over i en 
retning, der ligner det amerikanske samfund. Et samfund hvor 
forældre hver eneste måned fx må sætte mange tusinde kroner til 
side for at få deres børn på “college”.

Det er forslag som disse, der vil gøre op med den 
grunlæggende tanke bag vores velfærdssamfund - nemlig “det 
universelle velfærdssamfund”. Et samfund hvor alle har ret til 
velfærdssamfundets goder uanset ens pengepungs størelse eller 
sociale baggrund.

I Danmark er vi for nyligt igen kommet på førstepladsen 
over de mest lykkelige samfund i verden. Dette er ikke en lille 
ligegyldig undersøgelse. Jeg tror, at det grundlæggende handler 
om tryghed. I Danmark har vi ikke bekymringer, om vi i morgen 
ikke har nogen indtægt, fordi vi måske mister vores arbejde, eller 
om vi ikke kan give vores egne børn den uddannelse, de ønsker.

Jeg tror klart, at denne undersøgelses resultat bunder i vores 
velfærdssamfund, som giver os den tryghed, vi har brug for.

Det er frihed. Det, man kalder “positiv frihed” - nemlig frihed 
sikret i gennem staten og velfærdssamfundet. Friheden til at tage 
en uddannelse uden at betale, friheden til at tage på hospitaler 
uden at betale. Det må vi kæmpe for og blive ved - gang på gang - 
at argumentere for!

Med foldere og plakater i hånden tog vi ud og snakkede løs 
med unge om disse ting. Vi havde i DSU Distrikt Sjælland aftalt, 
at hvis vi fik 50 medlemmer, ville det være helt fantastisk - og det 
var nok højt sat. Vi fik 78!

Nyt fra DSU

Emil Blicher
Formand for DSU
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Det er godt gået. For 3.gang er det lykkedes borgmesteren 
af få et bredt budgetforlig i hus. Denne gang var det kun 
De Konservative og Det radikale Venstre, som ikke ville 
være med til at tage ansvar for ”husholdningsbudgettet” for 
Næstved kommune det næste år.De øvrige 28 af byrådets 31 
medlemmer har til gengæld valgt – trods vanskeligheder - at 
”stå på mål” for vores fælles økonomi i 2014.

Lave udgifter
Næstved Kommunes problem er manglende indtægter – ikke 
for høje udgifter. Faktisk er Næstved en ret sparsommelig 
kommune sammenlignet med andre. 77 af landets 98 
kommuner har højere driftsudgifter pr. indbygger end 
Næstved. Med andre ord: 8 ud af 10 kommuner bruger flere 
penge pr. indbygger på skoler, ældrepleje, børnepasning, veje 
og alt det andet end Næstved gør. Ser man bare på det, som 
hedder ”kommunal administration”, og som dækker alt fra 
f.eks.  miljøgodkendelser, pladsanvisning, borgerservice over 
betjening af arbejdsløse og byggetilladelser til administration 
vedrørende de ca. 8.000 ansatte, politikere, økonomi, jura, 
kommunikation m.v., ja så har Næstved Kommune (sammen 
med Middelfart) landets 7.laveste udgifter pr. indbygger. Med 
andre ord: 90 kommuner har højere administrationsudgifter 
pr. indbygger end Næstved. Det svarer til at 9 ud af 10 
kommuner bruger flere penge på administration end Næstved.

Udlicitering redder ikke økonomien
Næstved er på ingen måde nogen ødsel kommune. 
Tværtimod. Der er derfor ingen ”fingerknips” metode til at 
spare en masse udgifter på det kommunale budget. Tit høres, 
at hvis bare man udliciterer de kommunale opgaver, så er der 
mange penge at hente i besparelser. Det er dog ret tvivlsomt 
om udlicitering er en måde at få lavere driftsudgifter på. Går 
man i statistikkerne, kan man se, at Næstved ikke ligger i 
toppen blandt kommuner, som ”konkurrenceudsætter” de 
kommunale opgaver. Men der gør bare ikke Næstved til en 
dyr kommune. Faktisk er det sådan, at der er 59 kommuner 
ud af landets 98 kommuner, som ”konkurrenceudsætter” 
kommunale opgaver mere end hvad Næstved gør, men som 
har højere driftsudgifter pr. indbygger end Næstved. At 
lade private overtage kommunale opgaver er ikke nogen 
sikkerhed for lavere udgifter, i hvert fald ikke for Næstved. 

For mig er der intet i vejen med at lade private virksomheder 
løse opgaver for det offentlige, hvis man kan få mindst 
samme kvalitet som hidtil for højst de udgifter man hidtil 
har haft. Der er bare ikke noget som i øjeblikket tyder på, at 
udlicitering af kommunale opgaver er en metode til helt eller 
halvt at løse Næstved Kommunes økonomiske udfordringer.
Sund politik at låne til investeringer 
Det er heller ikke noget ”quick fix” at lade være med 
at bruge penge på at bygge veje, ombygge skoler o.s.v. 
Bortset fra at der er et bredt erkendt behov for veje, 
tidsvarende skolebygninger m.v., så er der jobs i at lave disse 
anlægsarbejder. En aktiv anlægspolitik er et bidrag til at 
holde hånden under beskæftigelsen. Det er også ansvarligt 
at låne pengene til at betale for disse anlægsarbejder. Hvad 
enten vi taler om veje eller skolebygninger, så har disse 
anlæg en levetid på 30 år eller mere. Ved at låne pengene – i 
stedet for at tage dem op af en kommunekasse, hvis man 
kunne det – spreder vi udgifterne (renter og afdrag på lån) til 
anlægsarbejderne ud over den tid, som borgere/virksomheder 
har glæde af vejene, skolebygningerne og andre anlæg. Alle 
kommer dermed over tid til at være med til at betale for 
de fælles goder. Det er faktisk ret fornuftigt, og det svarer 
jo til det vi selv gør, når vi skal købe hus eller lejlighed. 
De færreste har jo så meget på ”kistebunden”, at de bare 
kan købe et hus eller en lejlighed kontakt. Så når Næstved 
Kommune optager lån, så er det til investeringer i anlæg, som 
kommer helheden til gode. Og det er værd at huske på, at 
Næstved eller andre kommuner ikke kan låne penge til den 
almindelige drift, d.v.s. til lønninger, varekøb o.s.v. Låner en 
kommune penge så får den et gode til gengæld; et gode med 
lang levetid.

”Kagen skal vokse”
Der føres en sund økonomisk politik i Næstved Kommune 
under ganske svære forhold. Det er ikke udgifterne, der er 
for høje, men indtægterne som er for små. Derfor må fokus i 
endnu højere grad rettes mod hvad vi kan gøre for at få flere 
indtægter. Vi må få ”kagen til at vokse”. Flere arbejdspladser 
og flere indbyggere må der til. Det er ikke mindst det, de 
næste 4 års kommunalpolitik – efter min mening – må handle 
om.

Kagen skal vokse

Af Christian v .Benzon, formand for 
Holmegaard partiforening

Kontakt din formand, hvis du er frisk på
at gi´ en hånd i valgkampen.

Navne og telefonnumre ses på bagsiden



Af Bo Raymond Hansen

Det der styrer om en hændelser skal have plads i folks 
bevidsthed og medvirke til at danne billedet af den politiske 
virkelighed, er alene et spørgsmål om vor tit hændelsen omtales 
og hvordan den omtales.

Undersøgelse af løftebrudskampagnen
Ugebrevet Mandag Morgens undersøgelse af mediernes 
løftebrudskampagne kommer i juni 2012, 8 måneder efter 
at regeringen er tiltrådt. Undersøgelsen omfatter 2 forhold. 
Omfanget af mediernes løftebrudskampagne og kampagnens 
påstand om løftebrud sat i forhold til virkeligheden.

Undersøgelse af omfang
8 måneder efter regeringen er tiltrådt kan undersøgelsen 
konstatere, at der har været 1.200 dagbladsartikler, omkring 
5 hver dag, hvor ordet løftebrud én eller flere gange sættes 
i forbindelse med Helle Thorning og Willy Søvndal. 
Undersøgelsen omfatter kun de 8 største landsdækkende 
dagblade. Ikke provinsaviserne og gratisaviser. De 2 statsejede 
medier, der for alvor har indflydelse på meningsdannelsen DR 
og TV2 er heller ikke omfattet af undersøgelsen. Vi husker at 
både DR og TV2 tog aktivt del i løftebrudskampagnen med 
hyppige indslag i nyhedsudsendelser, debatprogrammer mm. 
Der er altså tale om et massivt, dagligt tæppebombardement af 
danskerne gennem 8 måneder, hvor man knytter ordet løftebrud 
til Helle Thorning og Willy Søvndal. Det er, så vidt vides, 
Danmarkshistoriens hidtil største politiske kampagne.

  
Undersøgelse af substans
Om kampagnens substans siger undersøgelsen, at S-SF har 
315 fælles forslag før valget, heraf går 270 igen i det fælles 
regeringsgrundlag med de radikale. Efter 8 måneder med 
regeringsmagten er 218 forslag gennemført eller i gang med 
at blive gennemført. Kun 45 eller 14 % af de fælles forslag 
fra før valget ligger urørt 8 måneder efter. Forskere i parti- og 
vælgeradfærd udtrykker overraskelse over, at det er lykkedes 
S-SF at få så meget af deres politik med i regeringsgrundlaget 
og at så meget er gennemført på relativ kort tid.

Undersøgelsen konkluderer, at løftebrudskampagnens indhold 
er helt uden forbindelse til virkeligheden. Det er lodret løgn og 
purt opspind, når kampagnen hævder at regeringens vælgere 
har grund til at føle forrådt. Tværtimod har vi en regering, 
der i rekordtempo, allerede 8 måneder efter sin tiltræden har 
gennemført eller er i færd med at gennemføre omkr. 86% af det 
den har stillet vælgerne i udsigt. Undersøgelsen konkluderer 
også, at den politik der er ført er traditionel rød politik. Det er 
bemærkelsesværdigt, at en samlet medieverden deltager aktivt 
i en kampagne, der er helt uden forbindelse til virkeligheden. 
Der er ”fodslag” i danske medier. Påfaldende taktfast. 
Kun Ugebrevet Mandag Morgen har stillet spørgsmål ved 
løftebrudskampagnen.

Uvederhæftige aviser
Undersøgelsen viser at Jyllandsposten, Berlingske, BT og 
Politikken topper statistikken over antallet af løftebrudsartikler 
og i den rækkefølge de her er nævnt. For BT´s og 
Jyllandspostens vedkommende er det vel forventeligt, men det 
er bemærkelsesværdigt, at de 2 store dagblade, Berlingske og 
Politikken befinder sig helt fremme i feltet. Det er begge aviser, 
der henvender sig til veluddannede mennesker og foregiver 
seriøsitet, redelighed og troværdighed. I Mandag Morgen´s 
undersøgelse skraber de bunden sammen med Jyllandsposten 
og BT som de mest utroværdige af de undersøgte aviser. Aviser 
der udnytter deres abonnenters og læseres tillid, til at binde dem 
en af Danmarkshistoriens største politiske løgnehistorier på 
ærmet.

Mandag Morgen
Ugebrevet Mandag Morgens stifter og udgiver hedder Erik 
Rasmussen. Han er tidligere chefredaktør for Dagbladet 
Børsen og Børsens Nyhedsmagasin. Jeg tror ikke at Erik 
Rasmussen kan beskyldes for at være socialdemokrat. Han 
er erhvervsmand, men han adskiller sig fra de fleste andre 
erhvervsfolk ved at være af den opfattelse, at medierne har en 
forpligtelse til redelig oplysning. Vi lever i en verden i hastig 
forandring, hvor vilkårene for vores eksistens ændrer sig hver 
dag. I den verden mener Erik Rasmussen, at medierne bør 
påtage sig rollen at oplyse om, og forberede befolkningen på 
stadige forandringer. Desværre synes han at være meget alene 
med sit synspunkt i erhvervskredse. I takt med at de borgerlige 
med Venstre i spidsen har erhvervet sig kontrol med den danske 
medieverden, så har vi set tabloidjournalistik brede sig ud over 
hele, ikke mindst de 2 statsejede medier DR og TV2.   

Mediernes betydning
Løftebrudskampagnen har virket. Budskabet om løftebrud 
er mejslet ind i danskernes bevidsthed. Den har sendt 
Socialdemokratiet ned på en historisk lav vælgertilslutning. 
Sammenholder man med den forgående regering, der havde 
løgnen som vigtigste redskab i værktøjskassen og sendte 
tusindvis af unge børnefamilier ud i en gældskrise som mange 
af dem aldrig vil komme ud af, så er det absurd at Venstre og 
DF står med den største vælgertilslutning nogensinde. Det kan 
medier.

I virkeligheden står vi nok med den mest redelige 
statsminister Danmark har set i mange år. En statsminister, 
der i lyntempo, gennem et omfattende reformarbejde har fået 
stoppet de borgerliges forsøg på at undergrave velfærdsstaten 
økonomisk og har gjort det med røde løsninger. Men også en 
statsminister helt uden medier i ryggen.

6
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Af Magnus Heunicke, Næstved
Politisk ordfører, Socialdemokraterne

Nyt fra Christiansborg

Folketinget åbnet – arbejdet fortsætter

Det nye folketingsår er blevet skudt i gang. Først med en stærk 
åbningstale fra vores statsminister tirsdag d. 1. oktober og så med 
den store åbningsdebat torsdagen efter. Åbningsdagen er for mig 
først og fremmest en lidt højtidelig dag, hvor alle møder i deres 
stiveste puds. Mange folketingsmedlemmer starter dagen med 
gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke, hvorefter turen går til 
Folketingssalen, hvor vi først vælger formanden for Folketinget 
– det blev igen Mogens Lykketoft - hvorefter statsministeren 
sætter dagsordenen for de kommende Folketingsår. Det gør 
hun under overværelse af bl.a. Dronningen og kongefamilien, 
Københavns overborgmester, en repræsentant for Højesteret, 
Grønlands Landsstyreformand, Færøernes Lagmand og i år også 
min far, som jeg havde mulighed for at invitere. Derefter har vi 
tradition for at spise en frokost sammen i det kontorfællesskab 
eller sekretariat man hører til, før det er tilbage til arbejdet. 

Åbningsdebatten derimod er, for mig som politisk ordfører, 
en af de dage på året, hvor der er allermest fart på. Det er en 
dag, hvor jeg både skal holde tale og svare på diverse kritiske 
spørgsmål, stikpiller og drillerier fra oppositionen. Herefter 
skal jeg være med til at sikre, at vi får stillet de skarpeste og 
mest relevant spørgsmål til oppositionens ordførere. Samtidig 
skal medierne passes. I år startede dagen med første interview 
til DR kl. kvart i syv, derefter til morgendebat på Tv2News, før 
turen gik til Folketingssalen med tale og debat, herefter flere 
interviews og tv-debatter i frokostpausen før dagen sluttede med 
den sidste debat i DR’s Bag Borgen med Ask Rostrup lidt over ti. 
Det er en sjov dag, men man sover også godt om natten bagefter.

Et af de mest centrale emner i statsministerens tale, var den 
reform af erhvervsuddannelserne, som Christine Antorini senere 
præsenterede i sin helhed. Vi har et alvorligt problem med 
erhvervsuddannelserne, hvor for færre og færre søger ind og 
halvdelen falder fra. Det hænger sammen med, at kvaliteten ikke 
er i orden. Det kan vi ikke være bekendt overfor de mange unge 
som gerne vil tage en erhvervsuddannelse – og vi kan heller ikke 
være tjent med det som land. 

Jeg kan selv huske, da jeg for ca. 10 år siden var på besøg 
på en stor erhvervsskole, og første gang oplevede fænomenet 
lærerfri timer. Jeg mødte eleverne i et stort lokale med masser 
af høvlebænke – men der var ingen lærer. Det havde man sparet 
bort. Sådan var næsten halvdelen af ugens timer for dette hold.

Det siger selv, at sådan en uddannelse får problemer med 
kvaliteten, at flere dropper ud og færre får lyst til at søge ind. 
Derfor tager vi nu fat på at styrke erhvervsuddannelserne, så 
de unge får en stærkere uddannelse, flere søger ind og flere 
gennemfører. Det har vi brug for som land, fordi de faglærte er 
rygraden i produktionsdanmark. Det skal ske ved blandt andet 
flere timer, minimum 26 om ugen fra 2016, efteruddannelse af 
lærerne og krav til de elever der starter. 

Et andet centralt element i statsministerens tale var den 
Togfond som regeringen har oprettet ved at sikre en fair og lige 
beskatning af de selskaber, der har fået lov til at pumpe olie 
op ude i Nordsøen. Her var der før nogle få selskaber, der slap 
billigere i skat end eksempelvis Mærsk og Shell. Vi har besluttet 
at bruge de penge på at sikre hurtigere og mere miljørigtige tog i 
Danmark. Det kommer hele Danmark til gode.

Ser man på oppositionen og deres statsministerkandidat er 
der særligt to ting, som det næste folketingsår kommer til at 
handle om. For det første, hvor i vores velfærd skal der skæres 
ned, hvis Løkke får mulighed for at gennemføre sin nulvækst, 
er det på sygehusene, i ældreplejen eller i folkeskolen? Eller er 
det mere brugerbetaling ved lægen og på sygehuset som Venstre 
også har været inde på. Vi ved det ikke. For det andet må Lars 
Løkke Rasmussen snart lægge en plan frem, hvor han forklarer, 
hvordan han vil finansiere sine skattelettelser. Det er jo sådan, 
at Lars Løkke Rasmussen har lovet skattelettelser til højre og 
venstre, høj og lav, ja nærmest alle han har mødt på sin vej. 
Både topskatteydere, millionærarvinger, olieselskaber, banker, 
erhvervsliv og sidst også i bunden. Det lyder dyrt, og derfor må 
han fremlægge en plan for, hvordan det skal blive til virkelighed. 
Jeg frygter det bliver velfærden, der skal holde for igen.

Så der blive nok at tage sig til i det kommende folketingsår – 
jeg glæder mig til det.



Valgdagen den 19.november 2013 nærmer sig
Socialdemokraterne går til valg under motto’et: 
Socialdemokraterne – Bedst for Næstved. Vores valgkampagne 
er allerede i fulde omdrejninger. Målet er klart: Vi går efter, at 
Socialdemokratiet får et stærkt mandat fra vælgerne til også de 
næste 4 år at kunne udstikke kursen for udviklingen af vores 
kommune. Vi skal gøre Næstved stærkere når det drejer sig om 
ikke mindst jobs, uddannelse og virksomheder.  Et samarbejdende 
byråd under ledelse af Carsten Rasmussen som borgmester er 
en vigtig forudsætning for at få sat endnu mere skub i Næstved 
kommune. Samtidig arbejder vi for at få en stærk repræsentation 
fra Socialdemokraterne i Næstved valgt ind i Regionsrådet. 
Sygehus, erhvervsudvikling og mange andre af Regionens 
opgaver har stor betydning for Næstved kommune. Susanne 
Lundvald, Kate Sørensen og Michael Rex har brug for hver en 
stemme, vi kan få, for at fastholde en stærk Næstved-stemme i 
Regionsrådet.

Hvad har vi gang i?
Valgprogrammet er skrevet og offentliggjort. De 27 
byrådskandidater har nu fået deres personlige valgmateriale. 
Valgbutikken i Ramsherred 23 i Næstved er åbnet og vil være 
åben på alle hverdage frem til valgdagen den 19.november 
2013 fra kl. 14 til kl. 17 og lørdag formiddag. Der har været 
afholdt to kurser for at klæde vore kandidater på til valgkampen. 
Og kandidaterne deltager i byrådsgruppens møder forud for 
byrådsmøderne for at ”snuse” til den praktiske byrådsarbejde. 
Kandidaterne er også flittige til at overvære byrådsmøderne for at 
danne sig et indtryk af den virkelighed, der kan vente dem, hvis 
de bliver valgt.

Læserbrevsdebatten i Sjællandske er også godt i gang. Og 
de første vælgermøder har allerede været afholdt, også med 
deltagelse af nye kandidater. Den første af en række avisannoncer 
med S-kandidaterne har været bragt i Sjællandske. Gæve 
partimedlemmer har de seneste måneder været i gang med at 
klistre valgplakater på plader, så de er klar til at blive hængt op 
i lysmasterne, når ”masterne” bliver givet ”fri” kl. 00.00 lørdag 
26.oktober 2013. Der er også blevet lavet et biografspot på 10 
sek. med Carsten Rasmussen, som vil rulle hen over lærredet 
i den nye Næstved-biograf i en måned op til valgdagen; det 

vil også kunne ses på YouTube. Vi har også fået brygget en øl 
– Borgmesterbryg - som der blev delt smagsprøver ud på ved 
indvielsen af valgbutikken. Den kan købes i valgbutikken for 50 
kr. pr. ½ liters flaske (overskuddet går til valgkampagnen).

Navne på partimedlemmer, som skal være valgstyrer 
og tilordnede på valgdagen, er også meldt ind. Torve- og 
gadeaktiviteter, hvor kandidaterne kan møde borgerne og 
tale om det, der rører sig, er også i gang. Vi deler roser ud og 
interesserede kan få lidt materiale med hjem til at sætte sig ind i 
hvad Socialdemokraterne og kandidaterne står for. 

Hvad står ellers på dagsordenen?
Fra nu af bliver der sat ekstra tryk på valgkampen. På de ”indre 
linjer” vil der blive holdt ”lørdagsmøde” hver lørdag for alle 
interesserede partimedlemmer. Møderne holdes i valgbutikken 
kl. 9.00 i Ramsherred 23 (dog ikke den første lørdag i november, 
2.november 2013, der traditionen tro holdes hos Metal på 
Åderupvej i Næstved). En valgavis er under forberedelse, og den 
skal vi i tiden lige før valgdagen have husstandsomdelt i så mange 
kvarterer og distrikter, som overhovedet muligt. Det er de enkelte 
partiforeningsformænd som har ansvaret for at få organiseret 
omdelingen. På samme måde er det partiforeningerne som har 
ansvaret for at vi får hængt valgplakaterne op i lysmasterne 
langs vejene. Ikke bare i Næstved by, men også i de andre byer 
i kommunen vil der blive lavet gadeaktiviteter, som de lokale 
partiforeninger står bag. Og der bliver også lavet valgmateriale, 
der sætter fokus på lokale forhold. Læserbrevsdebatten fortsætter, 
og vore kandidater skiftes til at deltage i vælgermøder, som 
afholdes af f.eks. lokalråd, faglige organisationer og mange andre.

Vi håber, at så mange medlemmer som muligt er klar til at tage 
en tørn i valgkampen. Kontakt din partiforeningsformand hvis du 
vil give en hånd med til at uddele valgmateriale m.m. Adresse og 
telefonnummer finder du på bagsiden af Kurer. 

Og ikke mindst: Husk at opfordre alle på din vej til at møde op 
og stemme den 19.november 2013 eller til allerede nu at gå til 
Borgerservice for at brevstemme. Kun 65% af vælgerne stemte 
ved sidste kommunevalg. Det er skidt for demokratiet. Det er 
skidt for Socialdemokratiet.

God valgkamp. Socialdemokraterne – Bedst for Næstved.
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Af Christian v . Benzon, formand for 
Holmegaard partiforening . Medlem af 
Kredsbestyrelsen og Valgudvalget .

Så er vi 
i fuld gang
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Vi har i Næstved igennem de sidste år lagt bunden for at 
lokaldemokrati og fællesskab kan blomstre i en ny storkommune, 
ved at oprette lokalråd, med det formål at fremme demokratisk 
deltagelse. Som tidligere lokalrådsformand igennem en del 
år, har jeg set, hvordan anerkendelse og indflydelse kan skabe 
fantastiske projekter, livskvalitet hos hver enkel, fællesskab på 
tværs af demografiske forhold og binde folk sammen i processer, 
der gavner hele lokalsamfund.  I Næstved har vi skabt en 

grobund for at samle vores kommune og få alle borgere til at føle 
sig som Næstved-medborgere, på tværs af tidligere geografiske 
opdelinger. Det er jeg, som kandidat til byrådet og medborger 
i Næstved utrolig stolt af og af denne stolthed udspringer både 
lyst, gejst og kampånd til at holde fast, støtte og udvikle det 
spirende lokaldemokrati, som er iværksat og som forhåbentlig 
vil præge, styrke og støtte det kommende byråd i at drage gode 
beslutninger for vores kommunes fremtid.

Mette Stensgaard-Christensen 
 

Lokaldemokrati er et 
nøglebegreb i Næstved 
Kommunes fremtid

De kommende år bliver skelsættende for alle ansatte på skoler, 
SFO og klubber og de 8600 børn. En reform er på vej og vil 
blive foldet ud fra august næste år. Målet er, at alle bliver så 
kloge de kan, men også at børnene får et godt skoleliv, fyldt med 
begejstring, gode oplevelser og kundskaber. Det bliver en proces, 
der bliver mere spændene end da vi lavede ny skolestruktur, den 
gang handlede det om mursten, nu handler det om indhold!

I Næstved bruger vi lidt flere penge til specialundervisning, 
end dem vi sammenligner os med, men mindre til den almene 
del. Vi har en gruppe børn som kræver megen støtte og har 
nogen af de bedste lærere til dette job! Denne indsats skal fortsat 
udvikles og understøttes. Til gengæld skal flere børn lære at være 
sammen, både socialt og undervisningsmæssigt, - en udvikling 
der kun kan ske ved et voksende engagement fra forældrene. Jeg 
tror på at børnefællesskaber styrker alle børns muligheder for 
godt børneliv. En større inklusion hvor flere børn deler oplevelser 
og læring, giver mulighed for at flytte økonomi fra 

specialundervisning til almenundervisning. 
Fremtidens skole i Næstved skal have et ensartet 

kvalitetsgrundlag. Uanset hvor man går i skole som elev 
eller er ansat, skal der være et fælles fundament og der skal 
være økonomi til undervisning på det vejledende timetal. Et 
ens grundlag, skal suppleres med individuelle løsninger og 
mangfoldighed i opgaveløsninger, med stor indflydelse fra leder 
og medarbejdere.

Søren Dysted

Det vil være det, som jeg vil arbejde for i Næstved Byråd.
Fremtiden for Næstved sikres gennem uddannelse af borgerne. 

Børn, der vokser op i Næstved kommune, skal vi give en god 
grunduddannelse i vores folkeskoler. Ja faktisk skal uddannelsen 
starte, når de møder deres første pasningstilbud. Gennem 
denne læring skal alle børn og unge have mulighed for en 
ungdomsuddannelse. 

Men hvis Næstved Byråd vil satse på Erhvervsudvikling, så 
skal der gives tilbud om uddannelse gennem hele livet. Jeg tror 
på, at et tæt samarbejde med virksomhederne rundt om i hele 
kommunen, vil sætte gang i mere jobrotation.

Hvad er det så lige det smarte ved jobrotation? Jo, det er at 
ledige ansættes i ”vikar-stillinger” mens fastansatte medarbejder 
deltager i efter-/videre-uddannelser.  

Vi får altså skabt større muligheder for begge parter, til at få en 
fast plads på arbejdsmarked.

Uddannelse kan godt virke skræmmende på nogle af os. Især 
hvis den sidste gang vi var i kontakt med skolesystemet ikke var 
en succesoplevelse. Det er derfor vigtig for mig at gøre det klart 
at uddannelse kan være meget forskelligartet. Det kan være alt 
fra korte forløb til en langvarig uddannelse på Universitet. For 
mig handler det blot om, at når uddannelsen er gennemført, så 
har borgerne flere muligheder.

Det vil blive en af de helt store udfordringer for kommunen, at 
kunne tilbyde den arbejdskraft som virksomhederne efterspørger. 
Lige nu har vi mange borger uden arbejde, men når opsvinget 
kommer - lige om lidt - så bliver der brug for alle. Hvis de ikke 
bliver opkvalificeret nu, så får de meget svært ved at sikre sig en 
fast plads på arbejdsmarked.

Uddannelse = Udvikling af hele Næstved Kommune 

Linda Frederiksen
Viceborgmester,
medlem af Næstved byråd

Vi skal alle
have uddannelse!



Jeg går ofte 22,5 km. Via Åsen til militær området ved Kalby 
Riis skoven. Et pragtfuldt sted. I skulle besøge stedet. Men 
lad vær med at smide affald og øldåser. Næstved skal være 
forgangskommune for at hindre affald. Mindre affald giver 
trivsel, livglæde, mindre sygdom og skåner miljøet. Det 
forbedrer kvalitet og økonomi.

Når man går 22,5 km. er der tid til fordybelse. Tid og 
fordybelse er en mangelvare. Mere tid i arbejdet giver 
fordybelse. Næstved kommune skal give tid. At give tid må 
prioriteres højt. Tid giver trivsel, mindre sygdom/stress. Det 
forbedrer kvalitet og økonomi.

Når man går 22,5 km., bliver man sulten og skal have mad. 
Mad af god økologisk kvalitet. Det er noget svineri, at vi spiser 
meget og ringe mad med diabetes/fedme til følge, mens resten 
af verden sulter. Samtidig smider vi  50 % af maden ud. Tænk at 
have været gris med liggesår eller kylling med ben smerter, for 
så bare at blive smidt ud. Mad af god økologisk kvalitet, som 
en integreret del i Næstved kommune må prioriteres højt. God 
mad giver trivsel, mindre diabetes og skåner miljø og dyr. Det 
forbedrer kvalitet og økonomi.

Når man går 22,5 km. er det ofte på egne ben. Skulle benene 
svigte skal der menneskelig pleje til. En robot kan måske klare 
støvsugningen, men besparelsen som opnås, skal ikke fjernes 
fra borgeren. Den sparede tid skal bruges hos borgeren, måske 
bare til at holde i hånd. Menneskelig pleje af god kvalitet giver  
værdighed hos den plejekrævende borger, mindre sygdom. Det 
forbedrer kvalitet og økonomi.

De vejprojekter - omkring Næstved - som er på tegnebrættet er 
en meget god ide. Men der er også arbejdspladser i udvikling af 
cykelstier og offentlig transport.

Jeg er socialdemokrat og socialist. Moderne demokratiske 
socialist. Spekulative kapital interesser skal holdes i kort snor. 
Interesser som kun vil tjene penge, uden etiske klausuler. 
Spekulative interesser som sætter nybygger i gang, hvor vand og 
svamp efterfølgende stortrives, eller IT programmer som sættes 
op, men som ikke fungerer, mens bygherren og IT-leverandøren 
erklærer sig konkurs fra Spanien, er eksempler på et uvæsen som 
ikke er velkomme.

Tak fordi du gav dig tid til at læse mit valgprogram, er du enig 
så stem på liste A, kandidat nr. 25 Jan E. Grabas.

Af Jan E . Grabas
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Ja, og de tolv år er fløjet af sted. Jeg har i alle årene beskæftiget 
mig med børne- og kulturområdet. Vi er i Næstved stærke på 
børnekulturområdet, og det skal vi blive ved med. Det er vigtigt, 
at alle børn får gode kulturvaner: de skal både opleve og selv 
være aktive. Det er vigtigt med mangfoldighed i kulturtilbuddene.

Et andet område, som er vigtigt for Næstved, er hele 
uddannelsesområdet. Jeg deltog i bestyrelsesarbejdet i CVU-Syd, 
som senere fusionerede med øvrige uddannelsesinstitutioner 
til UCSJ, University College Sjælland. For at skabe de 
bedste rammer for uddannelse arbejdes der i øjeblikket på at 
skabe og placere en campus i Næstved, der skal huse bl.a. de 
mellemlange videregående uddannelser. Denne campus er vigtig 
for uddannelsesniveauet, for fastholdelse af uddannelser og for 
erhvervslivet i Næstved. Jeg deltager i styregruppen, og jeg 

ser frem til, at en masterplan for området kan præsenteres og 
godkendes inden årsskiftet.

Regeringens udspil på erhvervsuddannelsesområdet giver 
forhåbentlig et løft til de unge, som vælger denne vej. Målet er at 
øge fagligheden, gøre det attraktivt at tage en erhvervsuddannelse 
og, som et vigtigt element, at mindske frafaldet. Vi skal 
i Byrådet fokusere på hele forløbet fra folkeskole over 
ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser.

Som formand for Ejendomsudvalget har jeg deltaget i rigtig 
mange borgermøder. Dialogen med borgerne er en vigtig del af 
arbejdet som politiker, og vi skulle gerne sammen finde de bedste 
løsninger for Næstved Kommune.

Alt dette, samt en masse andet spændende, vil jeg gerne fortsat 
investere kræfterne i. Sæt derfor kryds ved nr.9 på liste A.

Af Birgit Lund Terp,
med af Næstved Byråd

12 års erfaring 
i Byrådet

Jeg går ofte
22,5 km
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Det er ikke spørgsmål for mig om, at være for eller imod. Det er 
et spørgsmål om, at vi skal behandle borgerne ordentligt 

Jeg vil arbejde for, at Næstved Kommune skaber større velfærd 
til borgerne. 

Kommunens ressourcer skal bruges til den direkte 
borgerkontakt, hvor fagligheden er funderet i de, der har den 
rette uddannelse til at udfører dette arbejde. Jeg ønsker ikke og 
bo i en kommune, hvor der ikke er tid til fru Jensen. 

Min drømme og visioner er, at borgere med fysisk 
funktionsnedsættelse og borgere med psykisk sårbarhed, samt 
socialt udsatte og ældre borger skal sikres rettigheder og vilkår, 
der sætter dem i stand til, med den nødvendige støtte, at leve et 
godt liv på egne præmisser.     

Jeg vil arbejde for at styrke foreningslivet, så de får bedre 
vilkår. At tilskuddene bliver forhøjet, så de frivillige kan bruge 
tiden på aktiviter for børn, unge og ældre, i stedet for at samle 
penge ind til aktiviteterne. 

At sikre rummelighed og plads til alle i foreninger og andre 
fællesskaber.

Arbejde for at Næstved Sejlklub får bedre vilkår, og bliver 
en miljø og bæredygtigt havn/klub, i samarbejde og dialog med 
Næstved Kommune. 

At Næstved Kommunen indtænker en kreativ måde, at sparer 
på. Og lever op til kommunalreformen. Man siger en ting og gør 
noget andet. Forventningerne til reformen var, at man ville skære 
i det administrative personale, men der er i virkeligheden sket det 
modsatte.

Der er i de seneste fem år nedlagt knap 14.000 stillinger inden 
for velfærdens frontpersonale, såsom lærere, pædagoger, SOSU 
og ikke mindst rengøring personale, viser tal fra kommunernes 
lønstatestik. I sammen periode er der kommet over 6.000 ekstra 
administrative medarbejdere i form af chefer, akademikere, 
kontor og IT ansatte.

Peter Andersen

Kolde og varme hænder

Det er med stor glæde, at jeg får mulighed for at fortælle en 
smule af det, jeg har på hjertet her op til kommunalvalget – også 
fordi jeg ikke er den mest kendte kandidat på vores gode liste.

Hvis jeg skulle gøre mig fortjent til jeres stemme og komme i 
byrådet, vil jeg arbejde med energi, positiv ånd og smil. Jeg vil 
arbejde for åbenhed, samarbejde og dialog.

Jeg er far til to, 8 og 6 år, og har gennem virket i 
forældrebestyrelse og forældrenævn haft mange positive 
oplevelser især på børneområdet - hvilket også startede gnisten 
til at blive mere politisk aktiv.

Jeg arbejder som vinmand mv. i et større supermarked og 
møder her en masse mennesker, hvor vi også taler om andet end 
vin.

Tidligere har jeg været officer i BRS og har her beskæftiget 
mig med økonomi, drift, undervisning og logistik i næsten 30 år.

Jeg har meninger om (næsten) alt – mest med en positiv 
tilgang.

En del af min nuværende fritid bruges på børnenes hobbies, 
hvor jeg bl.a. er træner og aktiv frivillig i HG. Det er til stor 
glæde at se udbyttet af en positiv indsats i lokalområdet.

Jeg har en bred faglig og almen viden om den virkelighed, 
vi alle er en del af. Den viden vil jeg meget gerne anvende i 
Næstved Kommune, da kommunen ligger mit hjerte nært.

Jeg kan og vil ikke love grønnere skove eller bedre 
vindretninger på stier og veje, men blot tilbyde en kandidat, der 
går til sagerne med åbent og positivt engagement og hjerte.

Tak fordi jeg måtte skrive til jer – husk målet er Carsten – jeg 
er blot et lille middel på vejen.

Tom Hollenborg, Kandidat til hele 
kommunens byrådsvalg

Kære
partikammerater
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I Næstved Kommune er der masser af problemer, som skriger 
på at blive løst. Indbyggertallet stagnerer, børnetallet falder og 
økonomien skranter. Vi har brug for et løft - og at erhvervsliv, 
turister og tilflyttere aktivt tilvælger Næstved Kommune.

Vores kommune rummer helt unikke naturområder. God 
tilgængelig natur tæller, når tilflyttere skal vælge, hvor de 
vil bo. Det er måske i virkeligheden Næstved Kommunes 
allerstørste aktiv.

Susåen, fjordene og Smålandshavet med den unikke 
dobbeltkyst bestående af Longshave og øerne Enø og Dybsø 
rummer enestående muligheder for friluftsliv til vands, – på 
snart sagt alle tænkelige måder! Dette lagunelandskab lægger 
op til en vision om dannelse af en naturpark efter Friluftsrådets 
definition. 

I Middelfart Kommune arbejder man målrettet med projekt 
Naturpark Lillebælt. Her forventer man, at naturparken smitter 
positivt af på turistmængden og tilflytningen og dermed på den 
samlede økonomi i regionen. 

Hos os har vi også Holmegårds Mose, Tystrup-Bavelse 

Søerne samt Præstø Fjord, som sammen med Fodsporet kan 
markedsføres målrettet til dem, der vægter natur, friluftsliv og 
sundhed. Vi har varerne, men skal blive bedre til at sælge dem. 
Det kan kun ske, hvis vi ”løfter i flok”.

I foreninger og organisationerne er der sikkert mange 
frivillige, som vil være med. Erhvervs- og Turistforeningen har 
det nødvendige bagland og kommunens forvaltning skal sørger 
for, at processen skrider fremad, – og i den rigtige retning.

Borgerinddragelse kræver imidlertid, at borgerne 
tages alvorligt. De færreste gider lege med, hvis de 
forvaltningsansatte opleves som modspillere. Et blomstrende 
kultur- og foreningsliv skabes af ildsjælene, – ikke af lønnede 
embedsmænd. 

Et naturparkprojekt kan være et af de tiltag, som får vores 
kommune til at blomstre. Friluftsliv og turisme genererer job 
og omsætning. Det har vi brug for, hvis vi skal udvikle vores 
kommune. Vores natur opfylder de fleste kriterierne for at 
kunne kaldes Naturpark. Så hvad venter vi på?

Helle Jessen
Havbakken 285
4736 Karrebæksminde
susaahelle@mail .tele .dk
55 50 18 09 - 29 42 02 24

Naturpark
Lagunelandet?
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Det er vigtigt at vi står sammen i tiden op til valget, og vi har 
brug for alle gode kræfter for at få et godt socialdemokratisk 
valg.

Carsten og alle de andre kandidater til byrådet vil sammen med 
Michael, Kate og jeg gøre alt hvad vi kan, men kære læsere og 
socialdemokrater. Hvis alle som læser Kurer giver en hånd, så er 
jeg sikker på at vi kommer helt op og ringer. 

Hvad kan du hjælpe med? 
Tal med naboer, familie og venner, mind dem om at de skal 

hen og stemme. Hjælp dem hvis det er nødvendigt. Fortæl at 
de kan brevstemme. Og ikke mindst fortæl dem at vi har brug 
for Carsten som borgmester. I Regionen har vi brug for en 
stærk repræsentant og gerne flere som vil arbejde for Næstved 
i Regionen. Jeg står som nummer 2 på den socialdemokratiske 
liste, og har brug for et godt valg for at få den styrke som kan 
sikre mig maksimalt indflydelse i det kommende Regionsråd. 

 
Mine personlige mærkesager er 
 •  Sikre et stærkt og godt sygehus i Næstved med mange
 arbejdspladser
•  Forbedret tilbud på Næstved Skadestue

•  Psykiske sygdomme skal sidestilles med fysiske
•  Så meget ambulant som muligt på Næstved Sygehus,
 eller hos egen læge
•  Ingen sorte huller. Internet og mobildækning i hele
 kommunen skal sikres
•  Busser hver halve time mellem de større byer.
 Fasthold det regionale R-net.
•  Motorvejen fra Rønnede til Næstved som er den absolut
 vigtigste vejstrækning i hele Region Sjælland.
•  Sikre tværforbindelsen fra Næstved over Slagelse til
 Kalundborg.
•  Udvikling at Næstved til et kraftcenter med mange nye
 arbejdspladser inden for byggeri, handel og undervisning.
•  Næstved bliver international. Når der bliver etableret
 hurtige tog mellem Hamborg og København, så skal disse tog
 selvfølgelig stoppe i Næstved.
•  Næstved skal have direkte togforbindelser til Københavns
 Lufthavn og Malmø
•  Ny start for Næstved City. Campus Næstved ved banegård
 giver liv og skal sikre uddannelse til alle.
 

Kære Socialdemokrater
hjælp os i den 
kommende valgkamp Susanne Lundvald 

Medlem af Regionsrådet nr . 2 på liste A - 
Regionsvalget

Forleden tog borgmester Carsten Rasmussen første spadestik 
til den nordlige omfartsvej ved Næstved som Vejdirektoratet nu 
anlægger, og som skal være færdig i 2016. Et godt og nødvendigt 
projekt. Men denne vej kan ikke stå alene, for vi mangler resten 
af forbindelsen til Rønnede.

Region Sjælland og Næstved Kommune har i den forbindelse 
fået en henvendelse fra Vejdirektoratet, der godt ville vide, 
hvordan man ser på en mulig brugerfinansiering af en ny vej 
mellem Næstved og Rønnede. Både kommune og Region har 
svaret, at det ikke er en god ide.

Regionen peger på at etablering af motorveje og sikring af 
fremkommelighed er en statsopgave, og at det principielt skal 
være gratis at køre på motorveje.

Under alle omstændigheder gælder det nu om at komme i gang 
med Rønnedevejen. Regionen betragter virkeliggørelsen af denne 
vej som et vigtigt element af en sammenhængende infrastruktur 
på Sjælland. Ud over at aflaste den nuværende landevej på 
strækningen for omkring 17.000 biler i døgnet, er realiseringen af 

vejforbindelsen et afgørende element i at udnytte den kommende 
Femern Bælt-forbindelse og eventuelle Kattegat-forbindelse, 
fordi motorvejen vil give trafikanter en hurtig forbindelse fra 
Vest- til Østdanmark. Hertil kommer at vejstrækningen i analyser 
er vurderet som yderst samfundsøkonomisk rentabel.

En motorvej til Rønnede vil endvidere være et afgørende 
element i etableringen af den Sjællandske Tværforbindelse, 
som Region Sjælland sammen med 17 kommuner og en lang 
række virksomheder i regionen har peget på som helt afgørende 
for at skabe vækst og udvikling i regionen. Den Sjællandske 
Tværforbindelse skaber en forbindelse fra Sydmotorvejen 
over Næstved til Vestmotorvejen ved Slagelse og videre til 
Kalundborg.

Hvis man igangsætter VVM-undersøgelsen nu vil man kunne 
være færdig med denne, når den nordlige omfartsvej står klar. 
Herefter er det sådan set bare at fortsætte arbejdet til Rønnede.

Det er egentligt fantastisk at man ikke for længst er gået i 
gang. For det er også arbejdspladser denne sag drejer sig om.

Af Michael Rex . 1 . næstformand Region 
Sjælland . Byrådsmedlem, medlem af 
Teknisk Udvalg, trafikordfører .

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

Næstved

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

E-mail: naestved@ide.dk

Næstved Begravelsesforretning

Erik Christiansen
www.begravelsedanmark.dk

Tidligere Dansk Ligbrænding

Ringstedgade 52, tlf. 55 72 31 12

Holmegaard,
tlf. 55 54 51 12

Fuglebjerg,
tlf. 55 45 32 05

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

Forbundet Træ-Industri-Byg
i Danmark

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

Annonce
i Kurer
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Tina Christensen

Vi træffes døgnet rundt
- aftaler gerne i hjemmet

Næstved 
Begravelsesforretning

55 72 31 12
Ringstedgade 52
4700 Næstved

En del af livet - www.begravelsedanmark.dk
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Malermester
P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12,
Næstved

Alt malerarbejde
udføres

55 72 99 86

14

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 

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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Holsted Park 29

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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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
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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

DSU
Emil Blicher
Petersmindevej 94,
4684 Holmegaard
23 28 35 36
emilblicher@gmail.com

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. 5355-0328560Åbning af valgbutikken


