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Leder
Af Flemming Bjerregaard

Når dette læses er jeg i dag overbevist om at valget er udskrevet og i fuld
gang.
Op til denne deadline de. 18. august har mine tanker til gået på, hvordan en
sådan vægelsindet mand som Lars Løkke har formået at kunne avancere til
at blive landets statsminister. Beskrive det kan jeg godt have en mening om –
sikkert en del albuer - godt ude til siderne.
Det vægelsindede begrunder jeg med hans handlinger det sidste halv års tid
– hvordan kan man få sig til at gang på gang at fastholde at efterlønnen
bliver der ikke pillet ved – for derefter pludseligt med brask og bram at samle
et flertal for at afskaffe ordningen.
- og hvordan kan man gang på gang forsvare sin egen konstruktion
med skabelse af Regionerne for derefter pludselig forslå at afskaffe disse
Regioner og også at samle et flertal herfor – og desuden ikke at have
gennemtænkt forslaget så meget at der ligger et forslag til hvad der så skal
sættes i stedet. Da de daværende amter overtog de såkaldte statshospitaler
kom det tydeligt frem, hvor dårligt de var blevet styret og vedligeholdt at
de statslige embedsmænd. Ikke overraskende stødte jeg efterfølgende på
denne overskrift »Dumhed ud over alle grænser«. Sådan betegner Kurt
Klaudi Klausen(professor i offentlig organisation og ledelse ved Syddansk
Universitet) regeringens plan om at nedlægge landets fem regioner. Hvis
regionerne nedlægges, vil manglen på lokal forankring hurtigt blive et
demokratisk problem, mener han.
Måske er den skjulte dagsorden – en begyndende privatisering!
Bliver det næste at Lars og Hjort foreslår at sætte offentlige investeringer
i gang efter at de gang på gang har kritiseret S og SF for at de gør det, eller
kommer de med forslag nye skattelettelser. Statsministeren virker som en
mand der lader sig styre af en lettere form for panik før lukketid.
En stor ros til DSU for deres arrangement efter den store tragedie på Utøya
i Norge og en tak for deres indsamling af midler til en nyindretning af øen.
Det er fantastisk at opleve det sammenhold der er med vores norske venner.
Budget 2012 ser på nuværende tidspunkt ud til at få en fornuftig
driftsramme, men også en meget stor anlægsramme, der belaster kommunens
løbende likviditet hårdt.
Vi er ikke i et kommunalt valgår, men der skal advares mod en stadig
besparelse på vores svage medborgere hvad enten de er unge under
uddannelse på vores folkeskoler eller de afhængige af offentlig (vores) hjælp.
Vore politikere må op i helikopterhøjde med S-brillerne på og søge efter
besparelse på områder, hvor mulighederne er for at friholde de svage. At
hjælpe de svage giver ikke mange stemmer, men hvis ikke vi har fokus på
disse grupper - hvem har så?
Lørdagsmøder og andre initiativer hvor vi kan mødes for at diskutere vores
politik. Vi skal ikke være blege for at diskutere vores politik og holdninger
for kun gennem dialog og aktiv lytten fremmer vi vores mål. Derfor mød
op til vores lørdagsmøder og vær bare lidt provokerende/aktiv over for de
fremmødte ”byrødder” eller tag initiativ til ”kaffeklubber”, hvor der kan
samtales/diskuteres om aktuelle emner.
Er valget udskrevet - så knokler vi alle (også dig!) for at få et godt
resultat og dermed en ny rød regering.

Formandens klumme

Ida Marker,
kredsformand

At opdatere
medlemslister og finde
aktive i valgkampen!

af. Så gik vi i gang med telefonerne, og det blev den første af
flere interessante eftermiddage. I hvertfald mødte vi mange
glade og venlige medlemmer, som alle var glade for at blive
kontaktet. Det var langt fra alle, der kunne eller ville påtage
sig opgaver i valgkampen, men vi fik også mange interessante
og hyggelige kommentarer med på vejen. En almindelig
kommentar var: Ja, nu må vi se at komme af med den
regering, det kan kun gå for langsomt! Det er ikke til at holde
ud, og meget mere i samme stil. Men vi fik også venlige
kommentarer og små historier om hvad folk var lige ved at
gøre lige nu. Jeg har flere gange ringet op og midt i det hele
opdaget, hvem jeg talte med – jeg kender rigtig mange af jer
af udseende og også mange af jeres navne mere eller mindre.
Men - vi fortsætter med at ringe rundt, foreløbig torsdag
og søndag eftermiddag, hvis du vil være med, så er du meget
velkommen. Bare sig til!

Kredsbestyrelsen blev først på sommeren enige om, at nu
skal vi ikke bare snakke om det, nu skal det gøres. Vi skal
ringe til alle medlemmerne i Næstved Kredsen, for nu skal vi
have opdateret vores medlemslister – og vi skal have lavet en
aktivistliste til det kommende valg.

Jeg vil så også sige, at der er tilføjelser til medlemsoplysningerne på næsten hver andet opkald, og at det er en
stor hjælp for det kommende arbejde i partiforeningerne at
dette register er opdateret. Måske lykkes det ikke at få helt
styr på det, der er telefonnumre, jeg ikke kan finde på nettet,
men vi forsøger!

Vi startede med 8 telefoner fra partikontoret – de
fem virkede umiddelbart – medlemsoplysninger med
plads til tilføjelser, en computer og 7 optimistiske,
glade telefonsnakkere, dvs Kim gik i gang med at finde
telefonnumre på internettet, for det havde vi ikke for mange

Og for den kommende valgkamp er det helt uundværligt at
have en liste over folk, som vil være med, når vi ringer eller
mailer. Alle aktive er meget velkomne, der bliver nok at lave!
(måske allerede i næste uge?)

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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Kære socialdemokrat
Vi er nu i gang med den valgkamp, der skal bringe os
socialdemokrater tilbage til magten i Danmark. En valgkamp,
der skal sætte en stopper for 10 års borgerligt styre baseret på
det yderste højre med nedskæringer i vores fælles velfærd og
uansvarlige skattelettelser til de velstillede.
Vi står nemlig i disse uger foran en skillevej, og valgresultatet
vil være afgørende for, hvordan vores samfund skal udvikle sig
fremover.
Da VKO kom til magten i 2001, kaldte Anders Fogh det for et
systemskifte. Venstre ville starte en stille revolution, forklarede
hans højre hånd Claus Hjort Frederiksen, der dag for dag skulle
få danskerne væk fra den socialdemokratiske velfærdstankegang.
Venstre ville vænne danskerne til at efterspørge liberalistiske
løsninger og hylde den voksende ulighed i samfundet, hvor en
stadig større gruppe bliver marginaliseret.
Vores smukkeste værdier
Gennem ti års kulturkamp har de borgerlige meningsdannere
derfor forsøgt at tordne imod vores smukkeste
socialdemokratiske værdier om et stærkt fællesskab, solidaritet
med andre mennesker både i Danmark og resten af verden og
frihed for alle uanset den sociale og økonomiske baggrund.
I dag kan vi se, at den liberalistiske revolution ikke
har fået tag i danskerne. Ved dette afgørende valg vil vi
socialdemokrater vise, at vælgerne siger nej til højrefløjens vej
for Danmark og i stedet vælger de socialdemokratiske svar på
samfundsudviklingen. Vi vil bevise, at Venstres strategi er slået
fejl.
Om vi vinder valget bliver afgjort af os selv. Hvis vi skal
slå de borgerliges dyre skræmmekampagner i medierne, skal
vi mobilisere den socialdemokratiske partiorganisation. Den
velsmurte valgmaskine skal i gang.
Der er allerede mange lokale partimedlemmer, der er aktive
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på forskellige måder i valgkampen. Mange tak for den indsats.
Netop vores engagerede partimedlemmer er det, der kan gøre
hele forskellen i denne valgkamp. Hvis vi skal have danskerne
op og stemme, skal de møde aktive socialdemokrater overalt i
bybilledet, på arbejdspladsen, uddannelsen og togstationen - vi
skal være til stede i hele kommunen.
Det kræver hårdt arbejde. Men også godt humør. Vores fokus
vil hele tiden være at fortælle om vores egen politik og den
socialdemokratiske vej ud af krisen.
Vi kan gøre det igen
En ny regering med socialdemokraterne i spidsen vil nemlig
sikre, at alle de danskere, der kan og bør arbejde, bliver sat i
beskæftigelse eller uddannelse. I løbet af 1990’erne flyttede
Nyrup-regeringen 200.000 mennesker fra ledighed og ind på
arbejdsmarkedet. Vi har gjort det før, og vi kan gøre det igen, for
vores politik bygger på, at den enkelte har både pligt og ret til at
arbejde, forsøge sig selv og bidrage til fællesskabet.
Det er den medicin, der skal til; ikke mindst her lokalt, hvor
krisen rammer hårdt. Lige nu har vi 22 arbejdsløse pr ledig
stilling i Vest- og Sydsjælland. Ingen andre steder i Danmark er
der lige så hård kamp om jobbene, og mens regeringen er optaget
af at give nye skattelettelser til de egne af Danmark, der huser
de mest velhavende, er vi socialdemokrater optaget af et stærkt
fællesskab.
Arbejdsløsheden og nedturen må ikke få lov til at bide sig fast.
Den sidste stemme kan blive afgørende for, om vi kan få et nyt
flertal, der vil skaffe vækst og arbejdspladser. Derfor er der brug
for alle kræfter i valgkampen for en ny regering. Og derfor beder
jeg om dit kryds ud for mit navn i stemmeboksen på valgdagen.
Kun sammen kan vi gøre en forskel.
Magnus Heunicke

Den danske model under pres
Kim Lasse Petersen
Næstformand i Malernes Fagforening
Sjælland
Næstformand i Socialdemokratiet
Næstved kredsen

De første fagforeninger blev dannet omkring 1870. På den
tid var der store opgaver at løse, når det gjaldt om at forbedre
arbejdernes vilkår. Lange arbejdsdage, dårlig løn og farlige
arbejdsforhold var bare nogle af de presserende forhold, der
skulle ændres. Dengang ville arbejdsgiverne ikke acceptere, at
arbejderne organiserede sig i fagforeninger. Det havde de ellers
ret til ifølge grundloven fra 1849.
Men virkeligheden var en anden: Eksempelvis blev politiet
flere gange sat ind og lukkede store socialdemokratiske og
faglige møder, og i 1885 afviste de københavnske smedemestre
svendenes ret til at være medlem af en fagforening.
Lange arbejdsdage, dårlig løn og farlige arbejdsforhold var
hvad den danske lønmodtager kæmpede med i år 1870, men hvad
er det de Østeuropæiske arbejdere kæmper med i dag… Deres
arbejdsdage er ofte meget lange, de får efter danske forhold en
ussel løn, og ulykkesstatistikkerne for Øst arbejdere viser, at det
er betydeligt farligere for dem at gå på arbejde. Og med hensyn
til at være medlem af en fagforening når man kommer fra Øst, og
arbejder for en af de mange plattenslagere, så tør de ikke melde
sig ind, da det med stor sandsynlighed vil koste dem deres job.
Og ikke nok med alle deres problemer, så er de desværre også
med til at skabe et splittet arbejdsmarked, og presse den danske
arbejder. Danske Malermester mener i deres sidste fagblad, at
for at deres medlemmer kan være med i konkurrencen fra Øst
arbejderne, skal den danske malersvend gå mindst 50 kr. ned i
løn pr. time. Om de selv tror på at det sker, tvivler jeg stærkt på,
men det siger meget om tingenes tilstand.
Gennem fagbevægelsens historie har der været en lang række
arbejdskampe. Men disse kampe har ført til de regler, som i

dag gør det danske arbejdsmarked til et af de roligste i verden.
Arbejdsgivere og lønmodtagere har sammen skabt et system,
som gør, at arbejdsfreden kan opretholdes et langt stykke hen
ad vejen – og et system, der giver plads til at fagbevægelsen
kan beskæftige sig med andre vigtige forhold for de danske
lønmodtagere. Men kampen mod Østeuropæiske underbetalt
arbejdskraft, kan vi i fagbevægelsen ikke klare alene, heller ikke
selv om vi nu har forståelse fra arbejdsgiver siden. I denne kamp
for et ordenligt arbejdsmarked, må vi have folketingets hjælp,
enten i form af mere kontrol fra skat og politi, mere åbenhed
om hvor de arbejder, og for hvem, mere oplysning til den
almindelige dansker, og måske almengørelse.
Almengørelse af en overenskomst betyder, at den via
lov udbredes til at omfatte alle på området, uanset om
arbejdsgiveren har indgået overenskomst eller ej. Almengørelse
dækker ikke hele overenskomsten, men kun de mest centrale
bestemmelser som fx løn, ferie og overtidsbetaling.
Jeg ved godt at almengørelse er at fy ord i store dele af den
danske fagbevægelse, men jeg har endnu ikke, fra kritikerne,
hørt bedre ideer. Så med mindre de Østeuropæiske arbejdere, og
deres arbejdsgivere, beslutter sig for at underskrive og overholde
de danske overenskomster i allernærmeste fremtid, er det som
jeg ser det, den eneste udvej på denne u fair konkurrence mellem
Danske og Østeuropæiske virksomheder. Malerforbundet og
Danske Malermester er enige om at den Norske model med
almengørelse er en god mulighed, og jeg både tror og håber at
vi stille og roligt vil opleve at de andre rigtige fagforeninger,
tilslutter sig Malernes holdning…. Jeg håber bare ikke at de
ændre holdning når det er for sent.
På et møde den 3. januar i 1898 tog Maleren Jens
Jensen initiativ til, at alle fagforbund skulle samles
i én hovedorganisation. Det førte til dannelsen De
Samvirkende Fagforbund, DsF, der i 1967 skiftede navn til
Landsorganisationen Danmark, LO.
Lad også Malerne tage initativ til at LO i samarbejde med en
socialdemokratisk ledet regering, beslutter at almengørelse er
vejen frem, så vi kan bevare den danske fagbevægelse, og gode
gamle begreber som solidaritet, lighed og frihed.
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Ny fra Regionsrådet

beføjelserne på bl.a. miljøområdet og på specialiserede tilbud
inden for socialområdet. Der er heller ikke noget til hindring for
at dele af Arbejdsmarkedspolitikken kunne falde i denne pulje.

Susanne Lundvald,
medlem af regionsrådet

Hvad sker der i regionen?
Og skal vi overhovedet
have et Regionsråd
Ja, vi skal have et regionsråd
Venstres udmelding omkring lukning af regionerne må være
endnu en panikhandling fra Lars Løkke Rasmussen side. Jeg
har svært ved at se med hvilken begrundelse og baggrund
en lukning af regionerne skulle kunne lede til bedre forhold
for patienterne i det danske sundhedsvæsen. Det er for mig
at se et skridt på vejen hen imod en privatisering af hele
sundhedsområdet, hvilket jeg absolut ikke kan tilslutte mig.
Nej, lad os fastholde den politiske styring. Regionsrådet
skal dog efter min mening opkvalificeres og have udvidet

Carsten Rasmussen,
borgmester

Budget 2012
Så skal vi i gang med næste års budget. Vi har et godt udgangs punkt, nemlig den 4 årige budgetaftalte, som vi vedtog
sidste år i juni sammen med SF og Radikale. De danske
kommuner er under pres, fordi den krise, som vi har, gør at vi
ikke sælger byggegrunde, og det er svært at komme af med de
kommunale bygninger, som vi ikke har brug for mere.
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Hvad sker der så i Regionsrådet lige nu?
Tja… i lighed med i kommunerne så er vi i fuld gang med
budgetterne. Fremrykning af sygehusplanen med udbygning af
Nykøbing F. og Slagelse er i spil. Hvor udfordringen ligger i
en evt. opbremsning af alle andre investeringer for at finde de
penge, som vi ikke fik fra Jul-udvalget og Kvalitetsfondpuljen.
I den socialdemokratiske gruppe arbejder vi på at komme med
et oplæg sammen med SF.
Det internationale arbejde har også vores fokus
I forbindelse med budgettet arbejder vi på at få øget aktiviteten
på vores Bruxeles kontor. Formålet er at sikre flere EU-midler
til projekter i Region Sjælland. Jeg har i forbindelse med mit
arbejde i Internationalt udvalg haft fornøjelsen at være med til
at bevillige et EU INTERREG-tilskud på 976.537,52 euro til
kræftforskning på Næstved Sygehus - forskningen skal ske i
samarbejde med Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.
En form for diagnostisk-center for kræft kan også komme i
spil, her finder jeg det jo naturligt at vi ser mod Næstved. En
mulig flytning af alarmcentralen (AMK) og den koordinerende
læge fra Slagelse, evt. til Næstved vil også blive debatteret. Så
kunne Næstved jo passende få den lægebil, som vi blev lovet i
forbindelse med sygehusplanerne.
Men alt i alt en spændende tid med mange udfordringer og
solide politiske opgaver.

I Næstved reducerede vi vores driftbudgetter ganske kraftigt sidste år. Det var nødvendigt, set i lyset af de manglene
indtægter, der skyldes flere ledige, som der desværre stadig er.
Når vi ser på vores strukturelle balance, som er forskellen på indtægter og driftudgifter, så går det godt i Næstved.
Der er faktisk et lille overskud. Det er også nødvendigt fordi
overskuddet skal bruges til anlæg og til at styrke kassebeholdningen. I 2012 skal vi bruge 270 millioner på anlæg. Det
er historisk højt men nødvendigt, hvis vi skal have gang i
beskæftigelsen. En stor del af anlægsbudgettet er selvfølgelig
færdiggørelsen af den kommunale fordelingsvej, som bliver
indviet efteråret 2012.
Jeg håber ikke, at vi skal ud og foretage store besparelser
på de kommunale kerneområder. Men der er områder, som er
under et stort pres - dem må vi hjælpe med at løse den svære
opgave, som de står overfor.
Forhåbentligt vil budget forhandlingerne også vise, at vi får
mulighed for at investere og udvikle Næstved.

Joachim Slot Petersen,
DSU

Fælles skab og
solidaritet vil altid sejre
Kerneord
”Ondskap kan drepe et menneske, men aldri beseire et folk”
sagde Jens Stoltenberg. minnemarkeringen 25. juli.
At et menneske kan gøre sådan noget ved et ungdomsparti som
AUF blev udsat for, kan give mig personligt en klump i halsen,
for muligheden kunne godt havde været der at DSU eller jeg
havde opholdt os på øen, hvis vi ikke skulle havde været på IUSY
Festival i Østrig. Men jeg synes kun, at der kan siges en ting, som
beskriver, hvor vigtig at friheden er - for til frihed er du født,
Lad ingen tage friheden fra dig!
DSU er stærkere ind nogensinde
Vi i DSU er chokeret ikke kun over at en mand kan gør så

meget skade - også pga. af at det skulle gå ud over uskyldige
mennesker.
Vores sommerlejr på Gadsbølle var trykket men god. Det var
ubehageligt, at der var så mange journalister pga. attentatet i
Norge og som lige pludselig synes at DSU var ekstra spændende.
Men os i DSU - vi prøvede at vende det til noget positivt og
tænke at Danmarks befolkning kunne se og læse, at vi ville
står sammen og ingen - nej ingen kan ødelægge os! Vi har også
tænk os at tage med på sommerlejrer næste år og at vise, at vi
kan komme videre, men vi vil aldrig glemme d.22/7-2011.
Mindehøjtideligheden på Gadsbølle var utrolig smuk. Jeg var
så påvirket, at jeg sad med tåre i øjnene. Vores forhåbentlige
kommende statsminister Helle Thorning Schmidt og DSUs
forbundsformand Peter Hummelgaard Thomsen holdt nogle
utrolige rørene taler. Der var dog også en taler som gjorde sig
særlig bemærket - det var Sam Muyizzi fra Uganda, som var en
af de overlevende fra Utøya. Han gemte sig oppe i et træ for at
overleve. Han kunne høre og fornemme Anders Breivik og man
kunne bare fornemme, hvor hårdt det var for ham, men også hvor
vigtigt det er, at vi står sammen!
Nazismen må aldrig komme til magten igen
Formanden for Danmarks nationalistiske bevægelse udtalte kort
efter ulykken at det skulle jo ske før eller siden, og at det også vil
ske i Danmark på et tidspunkt. Jeg er så rystet over at der findes
mennesker, som kan havde sådan et ondt sind. Men det beviser at
sådan nogle mennesker aldrig nogen sinde må komme til magten
igen.

Magnus Heunicke inviterer til

Forpremiere på filmen Svend
Torsdag den 8. september kl. 19.00 i Næstved BIO
- Svend er en vedkommende fortælling om Svend Auken og
hans sidste år, fra han blev ramt af sygdom og indtil hans sidste
tid. Den stærke og bevægende film har høstet flotte anmeldelser,
og den handler først og fremmest om mandsmod, om at brænde
for en sag, om at være politiker af hjertet - med livet som indsats.
Indledning ved Magnus Heunicke.
Kun denne aften:
Billetter til halv pris: 40 kroner. Billetter kan købes i BIO.
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Den levende havn

Per Sørensen,
formand for Havnebestyrelsen

I annoncer i dagspressen har man kunnet læse om forestående
investeringer i Erhvervshavnen i vores kommune. Stigende
varemængder skal transporteres rundt i Europa. Motorvejene kan
ikke holde til mere, og derfor peger alle analyser på, at der vil
være god brug for Erhvervshavnene i fremtiden.
Krise i Danmark
En lang række virksomheder fremlægger regnskaber med røde
tal på bundlinjen. En del virksomheder søger også væk fra
Danmark. Vi har i vores land og i vores kommune ikke råd til at
miste fremstillingsvirksomheder. Ting skal nu engang produceres
og de skal også transporteres rundt. Derfor er det glædeligt, at
Næstved Havn i sådanne tider har haft fremgang i tonnagen på
16 % i 2010, og det er glædeligt at mange virksomheder benytter
vores Havn, og de giver udtryk for, at vores virke har stor
betydning lokalt for mange arbejdspladser.
Containere, floder og kanaler
Alene i Frankrig kan du sejle 10000 km inde i landet, er jeg
blevet fortalt. Og den er god nok. Sejladsen inde i de europæiske
lande har stor betydning. Skibe til det brug produceres og har
stor betydning. Vi bliver ikke en stor containerhavn, men vi
er dygtige til at transportere bulkvarerne. Eksempelvis træ,
træpiller, sømaterialer, skærver, soda, glasskår og mange andre
produkter.
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Erhverv og oplevelser
Det er blevet noget ganske enestående at have en Erhvervshavn.
Mange steder har man udskiftet erhvervsdelen med boliger og
marinaer. Det er bestemt ikke længere noget særligt at gøre det.
På den måde har man smadret noget unikt og spændende, og
man har for alvor gjort sin infrastruktur dårligere. Jeg møder ofte
bemærkninger gående på, at det er en stor oplevelse at se skibene
komme til Havnen. Se dem svaje i bassinet og følge kranernes
arbejde med tonnagen. Og jo, det er en god oplevelse, men altså
også en god forretning til glæde for mange virksomheder og
arbejdspladser.
Fremtiden
De sidste års klare lokale opbakning til Erhvervshaven har
givet og vil give nye kunder. Nu skal der også sejles flis.
De forestående investeringer i kajer, pakhuse, mulighed for
modulvogntog, nedrivninger af bygninger og dele af kranbro(er
i vejen) og nyt materiel sikrer Erhvervshavnens fremtid. I vores
hukommelse ved vi godt, at Havnen brugte mange kræfter på at
sikre Biograf på Havnens jord, og også at påbegynde omdannelse
af areal ved kanalen, hvor der i første omgang kom Lidl, Føtex
og vej. Omdannelsen er i gang, og den vil blive fulgt op af et
attraktivt miljø langs kanalen. En promenade, hvor folk vil søge
til. Vand tiltrækker og man drages. Det er Havnens nye mole i
Karrebæksminde et godt eksempel på.
Erhvervsaktivt og rekreativt
Havnen er derfor et naturligt omdrejningspunkt. Efter nogle stille
år. Ja vel nærmest et liv i det lidt skjulte er den igen blevet meget
interessant. Derfor har Havnesagerne fyldt meget i dagspresse
og daglig samtale. Vi er for alvor på vej i retning af den levende
Havn, og vi vil i Danmark bliver et foregangseksempel af fineste
karat på, hvordan man på en meget spændende måde blander
miljøerne ganske utraditionelt. I den udvikling har jo faktisk alle
nu fundet ud af, at Havnen er en rigtig god medspiller.
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Til Information
Skal vi fremover kunne komme fra Ringsted til Middelfart ad
luftvejen? Fremme af den kollektive trafik bør ske ved at satse
på flytrafikken, fremgår det af lederen i Information den 2.
august. Her luftes Ellen Trane Nørbys (v) vision om styrkelse
af flytrafikken mellem landsdelene, og Magnus Heunicke (s)
udtaler sig positivt om ideen. Har politikerne da helt glemt
klimaaftalerne? For ikke at tale om de beregninger, der klart
viser, at de foreløbigt opstillede mindstemål for tilladt CO2udslip, er helt utilstrækkelige.
Hvordan kan en ansvarlig politiker gå ind for at bruge
skattekroner til at etablere flere flyafgange og sløjfe
lufthavnsafgifterne, så vi dræner statskassen for midler, der i
stedet burde investeres i klima- og miljøvenlige løsninger som

Svar:
Kære Lone og Eigil,
Tak for jeres indlæg i debatten. Det er alle tiders, at Kurér på
denne måde fungerer som vores alle sammens medlemsblad.
Jeg vil ganske kort redegøre for baggrunden for den artikel i
Information, I nævner:
Jeg har ikke selv talt med Information i den anledning, artiklen
stammer fra en artikel i Jyllands-Posten et par dage i forvejen,
hvor V lancerede et nyt flyudspil, som jeg blev bedt om at
kommentere. Udspillet var tydeligvis designet til vælgerne i de
udkantsområder, som lider under den enorme skævvridning,
VKO har stået for de sidste ti år. Ifølge mine kontakter i Venstre
er det ikke engang noget, deres folketingsgruppe har vidst noget
om – det er et soloudspil fra deres politiske ordfører, som da også
kommer hendes valgkreds (Sønderborg) til gode.
Jeg fatter ikke, hvorfor Information når frem til at kritisere
os i S i denne sag, men selv om det bestemt er en af mine
favorit-aviser, oplever jeg desværre lidt for ofte, at redaktionens
fordomme om S ofte dækker for en saglig beskrivelse.
Udspillet fra Venstre udmærker sig der ud over ved, at der
ikke er beregnet nogen pris for det. Og da jeg spurgte til, hvor
de ville finde pengene, kunne Venstre heller ikke det. Det er jo
helt grotesk, at V på den ene side får adgang til stor spalteplads i
JP med sådanne udspil designet til at stryge vælgere i visse dele

Kære Magnus!
Tak for dit uddybende og seriøse svar. Man tænker jo godt nok,
at der kan ligge en del bag en politisk udmelding. Det gør der så
også. Det er typisk V, at skabe sig stemmer ved populære forslag,
som viser sig at være falsk varebetegnelse. Kommunalreformen
blev gennemført på et falsk grundlag. Skattelettelserne var en
leflen, som mange faldt for, men som få reelt fik flere penge ud
af – men V fik da stemmerne. Og nu lanceres så en idé, som for
de områder, du nævner, selvfølgelig betyder noget økonomisk,
og som måske kan sælges til den øvrige befolkning som en ny
og fancy idé. For mange er det da lidt smart bare at snuppe et fly.
Det kommer jo bare ikke til at handle om et fly fra Hedehusene
til Juelsminde e.l., men måske kan det fremlægges, så det føles
sådan? Hvem ved. I forbindelse med ethvert nyt trafikprojekt må
vi imidlertid have klimaet på dagsordenen.
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elektrificering og stabilisering af togdriften, udbygning og
ordentlig vedligeholdelse af skinnerne samt billigere togbilletter.
Et sats på togdriften ville desuden være det første skridt i
retning af at få en øget del af varetransporten sat på skinner, så
udbygning af motorvejsnettet kunne spares. Mere lufttrafik mere
CO2-udslip. Mere togtrafik mindre CO2-udslip. Hvis vi ser os
omkring i verden, ser vi allerede nu en række af de forandringer
i klimaet, som har været forudset, og som betyder katastrofer for
tusindvis af mennesker i de områder, der rammes. Er tiden til
fornuftige og ansvarlige målsætninger ikke snart inde?
Eigil og Lone Kluge Larsen
Bjergbakken 23
4160 Herlufmagle

af landet med hårene uden på nogen måde at anvise finansiering
eller bare komme med et bud på omkostningerne ved forslaget,
samtidig med, at V også får spalteplads til at kritisere S og SF for
at komme med ufinansierede forslag. Dette sagde jeg til JP, men
det var de ikke interesserede i at skrive om.
Derfor sagde jeg til journalisten, at vi i S var nødt til at se
på konsekvenserne for CO2-udslippet samt en økonomisk
beregning, før vi kunne vurdere forslaget. Til den overordnede
pointe om, at flytrafik kan ses som en del af den kollektive trafik,
sagde jeg, at det var et noget syret synspunkt, men naturligvis
sidder man jo sammen i kabinen, og på den måde er det trods alt
bedre end hvis vi hver især fløj i enmands-jetmaskiner. For os er
den kollektive trafik primært tog og busser.
En ny S-SF-regering vil indføre en flyafgift på 80 kroner pr
afgang, netop fordi klimaregnskabet er så problemfyldt ved
denne transportform. Pengene skal gå til en udbygning af den
kollektive transport. Den politisk står vi naturligvis ved og
lægger åbent frem – men det er ikke ligefrem noget, der vækker
begejstring i lufthavnsbyerne, bl.a. Aalborg og netop Sønderborg.
Derfor forsøger jeg af strategiske årsager ikke at give næring
til alt for meget skræmmekampagne fra V i disse områder af
Danmark.
Med venlig hilsen Magnus

I Information har vi kun set et enkelt læserbrev, der reagerer på
den omtalte leder. Vi har lige sendt ét, som vi forventer bringes
én af dagene (vi vedhæfter teksten), men der må da være andre
end os, der kan se, at et forslag om at styrke flytrafikken er at
splintre tiltag til fornuftig planlægning.
Kan du ikke komme til orde i Information - evt. med nogle
af de ting, du gør gældende i mail’en til os - selvom vi godt
nok også har bemærket, at Information til tider er med på
tidens dårlige journalistiske stil, hvilket bl.a. rammer S og SF –
desværre.
Men emnet bør løftes ud af mørket, så vi kan få reaktioner
fra den del af befolkningen, som vil bakke op om en ansvarlig
trafikpolitik.
Med venlig hilsen Eigil og Lone

Christian von Benzon
formand for Socialdemokraterne
i Holmegaard

Næstved skal
være min kommune
Min Næstved kommune skal være anderledes end den
kommune af samme navn, som eksisterede før kommunernes
sammenlægning i 2007. Noget af det, der i dag er dele af den nye
Næstved kommune, kender jeg fra tiden før 2007. Jeg har boet
i Tybjerglille Bakker i 13 år (tidligere Suså) og har arbejdet i
Fensmark i 12 år (tidligere Holmegaard). Disse steder er nu med
i den nye Næstved kommune, og er - sammen med andre område
- med til at gøre Næstved til en anden og bedre kommune.
Selv om der nu er gået knap 5 år siden sammenlægningen af
de 5 gamle kommuner til en ny, større kommune, så er der endnu
ikke opstået en tydelig, ny fælles kommune. Det er der ikke
noget overraskende i. Det tager lang tid at lægge sin gamle måde
at se tingene på væk og få den erstattet med et nyt og anderledes
syn på ”verden”. Skal der vokse en ny fælles identitet frem for
os Næstved-borgere, må vi erkende, at dette ikke kommer af sig
selv - og at det heller ikke kommer ved bare at køre videre af
kendte spor.
Min Næstved kommune skal have mod og vilje til at helt nye
veje. Min Næstved kommune tør lade sig udfordre og provokere
af folk ude fra. Vi må gøre op med den selvtilstrækkelighed,
som på mange måder hænger som en dis over Næstved. Derfor
har vi en udfordring i at få tiltrukket flere indvandre, f.eks.

Kurer bringer i de næste
numre indlæg fra lokalformændene om deres syn på
den nye Næstved Kommune.
Holmegaard lægger for.

københavnere, århusianere og andre gode folk fra forskellige
egne af riget. Folk, som kan se vore svagheder - og muligheder.
Skal vi for alvor gøre Næstved kommune til noget unikt,
noget originalt, der vækker beundring og anerkendelse vidt
og bredt, må vi også turde se ud over ikke bare områdets
grænser. Vi må turde se ud i verden. For at finde nye måder
at tackle vore udfordringer på, må vi have øjnene op for de
muligheder vi rummer - for vores potentiale. Derfor burde det
være en pligt for vore lokale folkevalgte mindst 1 gang årligt
at rejse ud til forskellige byer og områder i Europa for at hente
inspiration til at gøre vores kommune til noget særligt. Find
et par håndfulde kommuner i andre europæiske lande, som i
befolkningsstørrelse ligner Næstved, og se på de - gode som
dårlige - erfaringer de har gjort inden for byplanlægning, kultur,
transport, bolig, arbejdsmarked, skole, sundhed og meget andet.
Skal vi fastholde, at det er de folkevalgte, som har taktstokken
i fastlæggelse af kursen for udviklingen i vores kommune, så er
det også de selvsamme folkevalgte som skal have inspirationen.
De folkevalgte skal med egne ører og øjne lytte og se, hvad
andre gør - hvordan andre tænker at overkomme problemer og
udfordringer, som vi også kender hos selv.
At blive inspireret af andre er ikke det samme som bare at
kopiere hvad andre gør. Inspiration skal bruges til at skabe noget
helt særligt - noget der er vores. De vartegn - ”fyrtårne” - vi
skaber skal gøre os stolte over vores kommune: stolte over at vi
har gjort noget unikt, som også andre anerkender som positivt og
værdifuldt.
Så bliver Næstved min kommune.
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Viceborgmesteren i Fladså
Atter i år bød Flemming Bjerregaard og hans Lotte på en
fin aften i Fladså Partiforening. Arrangementet fandt sted i
Flemmings smukke have, hvor grillen var tændt og bordene
dækket. Pølser, kylling, rødvin og øl var traktementet. Mødets
indbudte gæst var Næstveds viceborgmester Linda Frederiksen, som efter en kort præsentation af sig selv fortalte om
byrådsarbejdet bag kulisserne. Tilhørerne fik et glimrende
indblik i sagernes gang igennem systemet, og spørgelysten
var stor bagefter. Linda tog engageret del i diskussionerne og
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afslørede en loyal og uhildet tilgang til kommunens problemer. Ikke alt i vores kommune fortjener betegnelsen danmarksmester! Mange problemer løses og ender som vindersager,
men ikke alle. Det er vigtigt, at byrådspolitikerne erkender
fejl og mangler, samtidig med at de roser sig af vundne
kampe. Linda gav forsamlingen medhold i, at begge erkendelser er nødvendige. Atter en velsmagende og informativ
sommeraften i Fladså.
Sand Jespersen
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Valgkonference
Lørdag den 13. august blev
der afholdt valgkonference i
Riddergade. Ca. 40 var mødt
op, for at høre om partiets og
Magnus valgplaner, og vigtigst
af alt, sætte deres præg på den
kommende valgkamp. Der kom
mange gode ideer og løsninger,
på de udfordringer der er i
vente. Tak til partisekretær
Lars Midiby, for et godt oplæg,
og tak til alle som havde valgt
at bruge en lørdag på politisk
diskussion.
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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 55 54 79 74.
E-mail: hansifor@stofanet.dk
Formand, Næstved Syd
Susanne Svendsen
Hedetoften 37, 4700 Næstved
Tlf. 22 16 13 98
E-mail: aks@mail1.stofanet.dk
Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej 137, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 40 06
E-mail: gs8@mail1.stofanet.dk

Formand, Næstved Nordvest
Lars Westermann
Kyse Bygade 24, 4700 Næstved
Tlf. 55 44 50 98
E-mail:
westermannkyse@gmail.com.
Formand, Fladså
Flemming Bjerregaard
Mårvænget, Brøderup,
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 55 84
Mobil 21 73 06 08
E-mail:
flemming.bjerregaard@privat.dk
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
55 72 73 22

DUI LEG og VIRKE
Fællesledelsen
Formand Jes Hansen
Kontaktperson
Birte Petersen
Runestenen 57
4700 Næstved
Tlf. 55722494
E-mail:
birtepetersen57@hotmail.com

