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Susanne Ea Svendsen 
kredsformand

Det sidste halve år har der kørt en linie af utilfredshed med re-
geringens behandling af dagpengeproblematikken – navnlig tem-
melig massivt fra nogle fagforeninger. Alle ved at vi er låst af rege-
ringsgrundlaget og alligevel fortsætter presset – resultatet er en 
opgivende stemning blandt vores medlemmer. De gamle falder fra 
og det kniber gevaldigt med ny tilgang. Hvad har fagforeningerne 
så opnået ved deres vedvarende kritik – jo, en svækkelse af os som 
regeringsbærende parti og dermed begrænset muligheden for et 
godt valg, som kunne styrke muligheden for en fornyet regerings-
periode. Ingen tvivl om, at socialdemokrater alene i regering ville 
kunne levere en solid indsats for netop at ændre dagpengesystemet 
i en positiv retning. Men sådan er det jo ikke. Skal det kommende 
valg vindes så skal støtten fra fagforeningerne være massiv.

Det er helt rigtigt, når mange medlemmer fra tid til anden fremfø-
rer, at vi har mange akademikere i Folketinget – oven i købet folk, 
der har uddannet sig til en politisk karriere – men hvem har op-
stillet og valgt dem! Vi har skabt et bedre uddannelsessystem, der 
muliggør at en meget stor procentdel af vores døtre og sønner får 
en højere uddannelse, men betyder det også, at de skal være vores 
forlængede arm i Folketinget, og dermed en risiko for ikke at have 
viden om hverdagen, som vores vælgergruppe oplever den. 

Utilfredsheden breder sig i Danmark i det der benævnes udkants-
danmark og i kommuner uden for de store byer – og efter min 
mening med god grund. Skattekroner “suges” ud af områderne til 
bl.a. forbedring af infrastrukturen. Fint nok, men med den kon-
sekvens at arbejdspladserne koncentreres  omkring hovedstads-
området, Aarhus, Trekantsområdet m.m. Efterfølgende sker der 
en fraflytning til samme områder. Tilflytning til landområderne 
begrænses af bl.a. kreditforeningerne, der er nægter at låne til de 
få mennesker, der ønsker at købe et hus på landet. Hvad løsningen 
på problemet er, blæser åbenbart i vinden. Kommunalreformen var 
alt for vidtgående med nedlæggelsen at amterne og fjernelsen af 
deres kompetenceområder. Kommunerne skulle være så store som 
muligt efter politikernes mening. Udviklingen kan selvfølgelig ikke 
sættes tilbage, men hvad kunne være en løsning?

Hvem har i øvrigt truffet en borger, der roser kommunesammen-
lægningerne – navnlig i de tidligere små landkommuner? Jeg har 
personligt kun truffet en borger, der var tilfreds, og han var fra en 
nabokommune: 

- han havde fået en gratis affaldscontainer af kommunen.

Har du tænkt på hvor meget arbejde der ligger bag, når 
du modtager et personligt brev fra din partiforening el-
ler kredsen her i Socialdemokratiet Næstved? Nej vel, et 
brev er et brev.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at fortælle dig lidt 
om arbejdsgangen. 

Først skal man finde en kopimaskine, brevet kopieres. 
Så skal der bestilles navnelabels på partikontoret, ind-
købes kuverter og frimærker. Herefter skal der påsættes 
labels på kuverter og brevene skal lægges i kuverter. 
Herefter skal man på posthus eller finde en brevkasse, 
hvilket er et studie for sig selv, idet få postkasser er sto-
re nok til at man kan aflevere dem alle i samme kasse. 
Vi taler jo om over 700 breve på én gang. 

Alle disse opgaver skal udføres af andre medlemmer, 
og tro mig, det tager mere tid end man egentlig regner 
med.

Udover det praktiske arbejde er der jo også udgifter til 
kopiering, frimærker, kuverter og diverse. Sidder du nu 
og tænker: hvad er pointen? Pointen er, at jeg gerne vil 

BREV eller 
slå et slag for denne nymodens opfindelse, der hedder 
e-mail. 

At gøre brug af denne fortræffelige udveksling af in-
formationer har mange fordele. Du vil kunne modtage 
mange flere nyheder fra din partiforening, og vi vil 
meget hurtigere og lettere kunne komme i kontakt med 
hinanden, når der sker noget spændende. Der er jo også 
økonomien, posttakster stiger igen og igen. 

Kredsbestyrelsen har for nylig gennemgået medlems-
listen og rigtig mange af Jer har en mail-adresse, men 
glemmer at meddele når I får en ny. Lige så mange af 
Jer har slet ikke skrevet Jeres mail-adresse i medlems-
kartoteket.

Jeg vil gerne bede dig om at bruge et par minutter på at 
checke dine medlemsoplysninger inde i Socialdemokra-
tiet medlemskartotek, gå selv ind på Socialdemokratiet 
medlemsportal eller send en mail til kredsformanden 
med din mail-adresse. Naestvedkredsen@gmail.com 

Gør det nu – ikke! På forhånd tak.

@
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Jeg er dansk statsborger og har været det nu i snart 
tyve år, men jeg er født og opvokset i det tidligere Jugo-
slavien, min fødeby ligger i Serbien. 

Sammen med min nu afdøde kone, kom jeg til Danmark 
den �8. juli �970, på kontrakt på Næstved Jernstøberi 
(som lå der, hvor Føtex blev bygget for få år siden). Her 
blev jeg ansat som ”former” – og arbejdede i støberiet i 
halvandet år. 

Heldigvis havde jeg lært tysk i skolen og det viste sig  
ret hurtigt, at der var brug for min indsats i samtaler 
mellem landsmænd og danske kolleger. Således startede 
jeg med at fungere som både talsmand og tolk på ar-
bejdspladsen. Næstved Kommune og Næstved Sygehus 
så også mine sproglige evner, så jeg kom også til at  
fungere som talsmand i forhold til de offentlige instan-
ser. Sammen med fagbevægelsen startede jeg og AOF  
op med danskundervisning for indvandrere på aftensko-
len. I dag er resultatet af dette, at vi har en selvejende 
institution der hedder Næstved Integration- og Sprog-
skole.

Efterfølgende blev jeg ansat på Holmegårds Glasværk i 
Fensmark, hvor jeg stort set har været i de fleste afde-
linger – startede som pakker og sluttede som lagermed-
arbejder, inden jeg gik på efterløn. Da jeg heller ikke den 
gang havde let ved at holde mund, blev jeg hurtigt valgt 
ind i SID-Holmegaards bestyrelse, og siden fik nogle 
socialdemokratiske politikere øje på mig – og mente, at 
jeg ikke kun skulle betale kontingent, men også arbejde 
for partiet – eller også var det omvendt.

Det tog jeg alvorligt – og fortsatte min passion for at 
kæmpe og tale for demokratiet og borgernes ligeværdig-
hed, som aktiv socialdemokrat. I �000 blev jeg opfordret 
til at stille op som kandidat for Socialdemokratiet i 
Næstved og har siden �00� siddet i kommunalbesty-
relsen. Det glæder mig meget, og jeg er både stolt og 
taknemmelig for at Næstved-borgerne viser mig den 
tillid og har genvalgt mig til min fjerde periode. Således 
gør det mig meget stolt at kan skrive mig ind i Næstved 
Kommunes kommunalbestyrelses-historie, som den før-
ste ”fremmedarbejder”.

Den første ”fremmedarbejder” 
                        i Næstved Byråd

Af Dusan Jovanovic
Medlem af Næstved Byråd

Det er af stor betydning at få lov at arbejde videre i In-
tegrationsrådet med de opgaver vi har omkring integra-
tion og medborgerskab.

Jeg har beskæftiget mig med mange forskellige områder 
i byrådet og alle opgaver er vigtige. Mit ”hjertebarn” har 
hele tiden været integration og de ”fremmede”, og det 
har stor betydning for mig at få lov til at arbejde videre 
i Integrationsrådet med de opgaver, vi har omkring in-
tegration og medborgerskab. Jeg er stolt af, at Næstved 
er en kommune med forholdsvis få problemer med util-
passede unge. Jeg arbejder også på landsplan med disse 
opgaver.

Børne- og Skoleudvalget ligger også mit hjerte nært. 
Vi skal sikre vores børn og unge en god uddannelse for 
fremtiden. Det er meget vigtigt. Jeg mener, at jeg har 
været med til at skabe forståelse mellem skolebestyrel-
serne, forældrene og politikerne om de problemer, der 
er på området. Noget af det sværeste er at lukke skoler, 
fordi det handler om følelser og lokale forhold. Der er 
også risikoen for at der opstår for mange små privatsko-
ler – vi har et godt samarbejde med de privatskoler, der 
er. De har fungeret i mange år og er dygtige, men hvis 
der kommer flere nye kan det blive svært, især hvis de 
er bygget op om nogle få personer og måske kun holder 
i kort tid. Så kan det være svært for børnene og lærerne 
at samle undervisningen op bagefter i kommunens fol-
keskoler.

Tekniks Udvalg er også meget spændende, her opnår 
vi virkelig meget. Især har vi arbejdet hårdt for at få 
bønderne på rette spor omkring miljø-interesserne. 
Skovrejsningen er et vigtigt del af arbejdet for at gøre 
Næstved til en grønnere kommune –  vi har plantet �60 
hektar skov i min tid! Jeg er meget glad for at vi har det 
bedste samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Fod-
sporet på det gamle banelegeme fra Slagelsebanen er et 
resultat af dette. Det kan vi godt være stolte af.

I det hele taget er jeg stolt af at være en del af Næstved 
Kommune og vil kæmpe og arbejde for at få kommunens 
aktiviteter til at blomstre.

Endnu et budget  
vedtaget med stort flertal

Det lykkedes at komme i hus med et bredt budgetforlig 
for næste år. Det er jeg rigtig glad for. Udgangspunktet 
for de kommende års budget var og er fortsat ikke nemt. 
Kommunens økonomi er trængt, og vi har behov for at 
mange skuldre i byrådet står sammen og sikrer en for-
nuftig balance i kommunens økonomi.

Det er ikke et budget uden tidsler og udfordringer. Et er 
at vedtage det, et andet er at det skal føres ud i virkelig-
heden. Det kræver politisk bevågenhed og nødvendighe-
den af, at der bliver truffet beslutninger i de forskellige 
udvalg.

Selvom det tit bliver sagt: ”Vi er trætte af ”salami-meto-
den” med besparelser, som er lige store over det hele”,  er 
der så stor forskel på, hvor meget de enkelte områder 
skal spare? Ja, der er også stor forskel på områdernes 
økonomi og størrelse, så når det lyder nemt at spare en 
procent mere på et udvalg end på et andet, så er bespa-
relsen ikke lige stor i kroner og øre.

For Ejendomsudvalget er besparelsen næste år på ��,5  
pct., men det bliver kun til ��9.000 kr. Skoleområdet har 
den mindste procent-besparelse nemlig 0,44 pct., men 
beløbet bliver til �.�74.000 kr. Fælles formål som bl.a. 

er administrationen, puljer og Mærk Næstved er bespa-
relsen på 5,74 pct., men beløbet er �4.�66.000 kr. Så når 
vi en gang imellem får at vide, at vi ikke prioriterer, så 
må vi sige, at der er stor politisk bestemmelse på hvor 
og hvor meget de enkelte områder skal spare. Der er 
også steder vi bruger flere penge. Sundhedsområdet får 
4.845.000 kr. mere til sundhed og forebyggelse næste år, 
som er en stigning på �,06 pct.

Der er også stadig penge til at investere i vores fremtid. 
��0 millioner har vi afsat næste år til anlæg. Renovering 
af skoler og daginstitutioner: �4,� millioner. Anlægsop-
gaver på kulturområdet: �4,47 millioner. Teknisk Ud-
valg: 75 millioner til anlæg, hvor Ring Syd igangsættes 
og næste år koster 57 millioner. Det samme beløb er af-
sat i �0�6. Så vi har med dette budget fortsat mulighed 
for at sikre en rimelig beskæftigelse inden for bygge- og 
anlægsområdet.

Det er mit håb, sammen med resten af den socialdemo-
kratiske byrådsgruppe, at vi nu har fået rettet op på 
økonomien, men er også klar over den udfordring vi har 
i fremtiden, med at holde budgetterne og fortsat arbejde 
for at skaffe nye indtægter og gør tingene så effektivt 
som muligt.

Byrådet

Af Carsten Rasmussen
Borgmester
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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

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 | Tl 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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Dansk Folkeparti buldrer derudaf i meningsmålingerne 
og kan ved næste valg sikre, at Lars Løkke kan sætte sig 
på statsministertaburetten igen, hvis det fortsætter så-
dan. Kan det blive et større wake-up call til vores parti? 
Der er blevet brugt meget energi – også i Kurer – på at 
forsøge at komme med løsningsforslag og starte kampen. 
I sidste nummer skrev en af forfatterne af dette indlæg 
da også om Dansk Folkepartis lemfældige omgang med 
løfter, der har ikke har skyggen af finansiering bag sig. 
Det sker mens de selv brillierer som bannerførere i en 
løftebrudsdebat om vores egen regering. Nogle gange må 
man stoppe op, undre sig og gøre sit bedste for at synke 
kaffen korrekt. 

I mellemtiden er der dog sket noget nyt. Det nye parti 
– Nationalpartiet – har nu proklameret, at de skal være 
et alternativt svar til Dansk Folkepartis patent på ordet 
“danskhed”. Spørgsmålet er så, om vi skal være glade 
eller bekymrede? Det kan der være mange bud på. Selv 
kan vi ikke give et præcist svar, der beror på andet end 
en utilstrækkelig mavefornemmelse, men én ting er i 
hvert fald sikkert: Nationalpartiet kan enten blive vores 
bedste venner eller vores største problem. Ved første 
øjekast kan man se på Nationalpartiet som endnu en 
konkurrent til de stemmer, der desværre ikke er for 
mange af hos Socialdemokratiet og den øvrige venstre-
fløj. Vil det – hvis de formår at samle nok underskrifter 
– betyde et fatalt stemmespild på venstrefløjen, som 
kan få vigtige stemmer til at gå tabt fra venstrefløjens 

Emil Blicher                      Michael Perch
Formand DSU Næstved - Medlem af Næstved Byråd

kamp for solidaritet og fællesskab? Det er ikke til at sige 
på nuværende tidspunkt. Men skal vi nu nødvendigvis 
være ovenud bekymrede og panderynkende, hvis det 
skulle lykkes Nationalpartiet at blive opstillingsberet-
tiget? Måske ikke. Debat både i partiet og i Danmarks 
Socialdemokratiske Ungdom har igennem vores tid i 
partiet konstant søgt svaret på, hvordan vi får tilkæm-
pet os den vigtige plads i værdikampen, som skal give os 
den opbakning, der gør, at vi kan udvikle vores velfærd 
i stedet for at afvikle den. Måske skal vi overveje, om vi 
skal se Nationalpartiet som en kærkommen lejlighed til 
at være et solidt modstykke til Dansk Folkeparti i den 
værdikamp, som vi selv efter blod, sved og tårer ikke er 
helt i stand til at være bannerfører for. 

Nu kunne det lyde som om, vi ikke tror på, at vi kan vin-
de værdikampen. Vi vil dog tillade os at komme med det  
postulat, at vi har brug for et wake-up call på venstreflø-
jen for at fremfinde fordoms styrke igen. Det korte af det 
lange: Vi tror på, at vi med hårdt arbejde, kan vinde næ-
ste valg. Skal det lykkes, så har vi brug for et opgør med 
Dansk Folkepartis monopol på ”danskhed” og ”ansvarlig” 
udlændingepolitik. Kan Nationalpartiet hjælpe os med 
at få overbevist danskerne om, at danskhed ikke kan 
reduceres i en Maggi-terning af frygt for udlændinge og 
hovedløs beskyttertrang for flæskesteg og brun sovs? I så 
fald, så skal de være hjertelig velkomne. Vi har selv lagt 
an til, at næste valg kommer til at handle om udlændin-
gepolitikken. Vi skal være i stand til at vinde den debat.

Taber vi værdikampen?

7

Regionen

Af Susanne Lundvald
Region Sjælland

Hvorfor sætter vi ikke 
fokus på vores mangler?

en speciallæge i front. Selvfølgelig skal vi sikre en hurtig 
diagnose og behandling af akutte patienter, men hvad 
så med resten? Det er sådanne problemstillinger vi skal 
fokusere på, når ministeren kommer på besøg.

Penge er godt, men der skal hænder bag
Et stort problem er også lægemanglen på regionens 
sygehuse, især de mindre spændende specialer som 
almen medicin, patologi etc. er hårdt ramt. Samtidig er 
Region Sjælland udfordret ved at lægerne foretrækker 
at arbejde i hovedstaden. Så det er ikke gjort med at 
sundhedsministeren giver en pose penge. Som arbejdsgi-
ver bør ministeren arbejde for at lægerne tager arbejde, 
der hvor patienterne er. Desværre medfører manglen på 
læger, at de kan agere nærmest som de lyster, og hvis vi 
skal holde på dem, skal de stryges med hårene. Hvilket 
står i skærende kontrast til mange andre erhverv. Tænk 
på renovationsfolkene, der blev fyret og genansat i et 
private firma til en månedsløn der var 5.000 kr. lavere.  

Hvis vi skal kunne drive sygehusene optimalt, er det 
nødvendigt, at vi har læger nok, og at vi kan flytte dem 
der hen, hvor der er brug for dem.

Så kære hr. sundhedsminister kom og kik, og hjælp os så 
med at løse problemerne. Det er helt fint med milliarder-
ne, men vi har også brug for læger til vore patienter. I 
Region Sjælland mangler vi lige nu omkring �40 læger 
på sygehusene.

Som næstformand i Regionsrådet i Region Sjælland har 
jeg to gange haft fornøjelsen af at tage imod Sundheds-
ministeren. Første gang så han et projekt omkring sund-
hed hos rengøringspersonalet på Holbæk Sygehus. An-
den gang tog vi imod på Roskilde Sygehus, hvor vi viste 
hjerteafdelingen, der udfører ballonudvidelse af pulsåre 
ved hjertet, samt afdelingen for behandling af leukæmi. 
Afdelinger, der udgør noget af det ypperligste vi har.  
Det er jo netop sådan vi agerer, når man nu får  ”fine 
gæster”, og det er dette, jeg sætter spørgsmålstegn til.

Det er da ingen hemmelighed, at jeg også falder for 
den der med at vise det gode frem, som regions/syge-
hus-ledelsen har valgt, og som vi er gode til, og derfor 
vil medføre ros fra ministeren. Men jeg mener, vi skal 
komme væk fra denne holdning og bruge ministernes 
sparsomme tid til at sætte fokus på de mangler, der er 
en realitet på vores sygehuse. Vi må ikke være bange for 
at modtage kritik eller mistanke om, at vi ikke er gode 
nok. Vi må lære at sætte fokus på vores fejl og mangler, 
og gøre det med oprejst pande – vi er gode på andre om-
råder. Når vi ønsker at vise det bedste, skyldes det, at 
Region Sjælland ønsker at få flere specialer og hjemtage 
behandlinger. Dette afhænger af, at vi lever op til kvali-
teten. Derfor viser vi det bedste frem. Den holdning skal 
ændres, ellers kommer vi ikke videre.

Hvad sundhedsministeren ikke så
Vores medicinske afdelinger lider under personalemangel 
og et stort sygefravær, grundet det pres der er på perso-
nalet. Patienter der venter, personaler det ikke formår at 
klare opgaverne og patienter, som ikke får den opfølgning 
og information, som de har krav på. Det er en del af vores 
hverdag, som vi ikke viste frem.  Et andet stort problem 
finder vi på afdelingen for patienter med blodpropper 
(neurologisk afdeling), hvor man er nødt til i stort omfang 
at rekruttere udenlandske læger, fordi danske læger sø-
ger til de større byer. Hvor der generelt er for få læger på 
en vagt, og man så samtidig skal være klar til at springe 
på en cykel, når den ”moderne” akutmodtagelse kræver 
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Det går hurtigt i dansk politik:

Skræmmekampagnens møde 
med virkeligheden

Af Magnus Heunicke
Transportminister

Alt for sjældent er der nogen, der gør sig den ulejlighed 
at undersøge, hvordan en sag egentlig endte. Er der vir-
kelig ikke noget, vi kan lære af virkeligheden?

Det tror jeg. Se bare her:
Et af regeringens mest ambitiøse tiltag er Togfonden. 
Med en investering på �8 milliarder kroner løfter vi 
endelig den kollektive trafik, hvilket er hårdt tiltrængt. 
Det giver mulighed for tog på danske skinner, der kører 
op til �50 kilometer i timen, og pendlere og andre rejsen-
de vil kunne spare masser af minutter hver eneste dag.

Pengene finder vi i Nordsøen. Vi vil hæve de primært 
udenlandske olieselskabers beskatning op på samme 
niveau som Mærsk. De får stadig lov til at hente dan-
skernes olie op, men med regeringens politik bliver det 
på lige og mere retfærdige vilkår.

Lød en pibekoncert
Men det vil højrefløjen ikke være med til. Der lød en 
pibekoncert af den anden verden fra Venstre, Konserva-
tive og Liberal Alliance, da jeg fik loven igennem folke-
tinget før sommer.

Se her hvad de sagde:
Venstre stemte harmdirrende imod loven og råbte adva-
rende op om, at regeringen ville “skræmme udenlandske 
investorer” væk fra Nordsøen. Den trumfede Liberal Al-
liance, da de slog fast, at Togfonden direkte ville “afholde 
selskaberne fra at investere”. Det er grove beskyldnin-
ger. Men den slags udmeldinger kan man jo heldigvis 
tjekke op på. Og hvordan er det så gået siden da, derude 
i Nordsøen?

Jo, der er såmænd sat ny rekord. Aldrig før har så man-
ge selskaber budt på de danske oliefelter. �5 forskellige 
selskaber er kommet med i alt �5 konkrete bud på vo-
res oliefelter. Den borgerlige skræmmekampagne imod 

Togfonden har haft et møde med virkeligheden og står 
fuldkommen afpillet tilbage.

Pumpe vores olie op
Naturligvis er den udenlandske olielobby stadig imod at 
skulle betale skat til det danske samfund for at pumpe 
vores olie op og sælge det på verdensmarkedet.

Men de partier, der stemte imod og advarede om virk-
somhedsflugt og tab af arbejdspladser, skylder os rent 
ud sagt en forklaring. Der er jo sket det stik modsatte.

Der er ikke tale om noget lille projekt. Mildt sagt. Og 
der er ikke tale om nogen lille sag, at Lars Løkke Ras-
mussen hellere vil prioritere billigere skatter til de 
udenlandske olieselskaber end hurtigere tog til dan-
skerne.

Alligevel tror jeg, det er gået hen over hovedet på langt 
de fleste danskere, for medeinteressen har været mini-
mal i denne sag.

Ret skal være ret: Et par små artikler blev det fak-
tisk til, da Venstre, Konservative og Liberal Alliances 
skræmmekampagne blev afsløret. Ærgerligt der ikke 
er flere medier, der synes det er interessant at fortælle 
om. For den politiske debat ville være tjent med andet 
end automatreaktioner og politiske slag i luften fuld-
kommen løsrevet fra virkeligheden.

Nyt fra Christiansborg

Dette prøver vi at leve op til i form af forskellige fri-
villige tiltag: En Naturbase med faciliteter for ca. kr. 
500.000, hvilket indeholder et bålhus, en shelter, et skov-
toilet, et fugletårn og en svævebane.

Og som sidste skud på stammen, har vi fået midler fra 
Grøn Plan og Lokale- og Anlægsfonden, til opførelse af 
en Aktivitetsbane, en Musiksti, samt et overdækket hus 
til Hundeskoven. Disse projekter forventes færdige sidst 
i november d.å.

Endvidere har vi fået økonomisk tilsagn fra Natursty-
relsen på kr. 85.000 til opførelse af et Vikingelanghus 
med plads til 50 elever, som iflg. den nye skolereform, 
kan medvirke til at Korskildeskolens elever kan mod-
tage undervisning i natur og teknik, samt bevægelse og 
madpakkespisning. Her har vi også ansøgninger i gang 
hos Grønne Partnerskaber, Realdania og Møns Banks 
Jubilæumsfond.

Igen tiltag i vores område!!!

Desuden har Næstved Kommune bidraget med kr. 
500.000 til den flotte Aktivitetspark, som ligger ved 
Kornmagasinet, og resten af midlerne er kommet fra 
LAG.

Igen tiltag i vores område!!!

I pressen ser vi så, at Korskildeskolen om 2 år kun 
skal have elever til og med 6. klasse.

Og dermed flytte elever fra 7. til �0. klasse over til Flad-
såskolen.

I Tappernøje/Brøderup bor der flere borgere end i 
Mogenstrupområdet, og dette område er ikke blevet 
udvalgt til at være et ”Udviklingsområde”. Hvad med, 
at man gearede Korskildeskolen til at modtage elever 
i denne alder fra Fladsåskolen? F.eks. med tilbygning 
eller andet.

Min og andres frygt går på, at starter man med denne 
ændring – vil Næstved Kommune senere helt lukke 
Korskildeskolen.

Af nye tiltag har man bygget en flot Borgerservice og et 
nyt flot bibliotek, som vi er stolte af, og som vi har ventet 
på i mindst 6 år. D.v.s. at Næstved Kommune har spyttet 
penge i dette projekt, med usikkerhed om også disse til-
tag vil ændre sig til en dårligere service for os borgere i 
yderområdet. Konklusionen er således, at vi fra at være 
et ”Udviklingsområde”, bliver et ”Afviklingsområde”. 
Dette vil bevirke mindre tilflytning, lave huspriser samt 
meget andet.

N.B. Rønnebækskolens brugere har haft et stærkt sam-
menhold, hvilket har medvirket til, at skolen ikke er 
blevet lukket – godt for dem! Men, hvis man tager i 
betragtning, at skolen har et sti-net til byen, og man fra 
denne kan se byen, så er det måske her man skal revi-
dere beslutningen om at skolen består.

I spændt forventning om hvad du og dine partikamme-
rater vil gøre ved vores henvendelse.

På vegne af en masse frustrerede borgere 
Anette Borberg Jensen

Brev til Carsten Rasmussen:

Næstved Kommune har valgt Tappernøje/Brøderup til at være et udviklingsområde

Læs 

KURER før de andre!
Vidste du, at næste nummer af KURER kan læses på vores 
hjemmeside allerede den 5. december?

www.socialdemokraterne.dk/default.aspx?site=naestvedkredsen
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har vi problemet. Vi så selv for fire år siden hvor svært 
det var, og det bliver ikke lettere nu, for prognoserne fra 
for fire år siden er blevet forværret, for børnetallet falder 
stadig. Det koster jo stadig en lærerlønning om der er �0 
eller �0 elever i klasserne.

Tag en beslutning
Søren Dysted siger at der er kommet en opfordring fra 
skoleleder og lærerside, og den går ud på at byrådet nu 
skal beslutte sig.

- Og det forstår jeg godt. Skoleledere og lærere har krav 
på at vide, hvor de står, ikke mindst på baggrund af 
at syv af de �7 folkeskoler står uden skoleleder. Hertil 
kommer jo også hele skolereformen. Men jeg kan ikke 
se, fortsætter Søren Dysted, at skolevæsenet kan funge-
re, hvis vi ikke sparer. I �0�8 kommer der til at mangle 
40 mio., så det kræver mod og mandshjerte og opgivelse 
af de hellige køer, hvis vi skal nå målet – og det skal vi.

- Vi kan godt få en kommende skolestruktur på plads 
nu, men indtil det sidste barn er flyttet vil der gå �½ år. 
Det skyldes, at hvis vi nedlægger en skole, så skal der 
måske ske en vis form for tilbygning af en anden skole, 
og med udbud, projektering og byggefase, så går tiden jo. 
Men det vigtigste er at prioritere indholdet.

Flere børnefamilier
Søren Dysted slår fast, at det også drejer sig om at få 
flere børnefamilier til Næstved Kommune og at vi får 
fastholdt dem der er her.

Af Michael Rex
Medlem af partiet

For fire år siden var der meget stor debat om Næstved 
Kommunes skolestruktur, og nu ser det ud til, at det 
hele gentager sig. Årsagen er denne gang, at der ganske 
enkelt mangler �.000 børn i kommunens folkeskoler, og 
tallet er endda stigende.

Det fastslår formanden for kommunens skole- og børne-
udvalg, socialdemokraten Søren Dysted, og han peger 
på, at man fra politisk side er nødt til at handle nu.

- Der var oprindeligt lagt besparelser ind på skoleområ-
det med fem mio. kr. årligt samt ni mio. kr. det første år 
på kompetenceudvikling, men de er taget af bordet, da 
vi skal have en samlet plan for kommunens skolevæsen. 
Men skolerne er afhængige af tværgående besparelser 
og de skal indarbejdes med � pct. i �0�6, yderligere � i 
�0�7 og � i �0�8.  Den ene procent hvert år svarer til 45 
mio. kr., så vi er altså oppe på ��5 efter de tre år, siger 
Søren Dysted og fortsætter:

 - Vi har i Næstved Kommune �7 folkeskoler med til-
sammen 8.500 elever, men der mangler �.000 elever i 
forholdet til antallet af skoler, og desværre forværres 
tallet. Til næste år kommer der til at mangle �.�00 børn, 
og yderligere �00 året efter. Der bliver ganske enkelt 

født for få børn. Isoleret set svarer manglen på de �.000 
børn til at vi skal lukke tre skoler, men så enkelt er det 
nok ikke.

De penge der er til rådighed, skal bruges så eleverne får 
den bedste undervisning vi kan give dem. Vi skal priori-
tere undervisningen, og det skulle jo helst være sådan, 
at når eleverne forlader folkeskolen så skal det være 
med nogle gode minder – både fagligt og socialt – og med 
karakterer på minimum landsgennemsnittet. Det synes 
jeg ikke, at vi skal gå på kompromis med, siger Søren 
Dysted.

Mange modeller i spil
Det er endnu alt for tidligt at sige om der skal lukkes 
skoler, og i givet fald hvilke, men hvis det bliver tilfældet 
vil man gøre alt for at undgå at komme til at stå med 
tomme skoler.

- Bygningerne skal naturligvis bruges til et andet 
formål, og her kunne man forestille sig, at forskellige 
foreninger benyttede sig af lokalerne. Det kunne måske 
også være en børnehave, og man skal heller ikke se bort 
fra, at der muligvis bliver oprettet privatskoler. Det så vi 
jo i Hammer, siger Søren Dysted og fortsætter:

 - Vi har brugt rigtig meget tid i udvalget på at drøfte 
den kommende skolestruktur, og på et tidspunkt var der 
hele �5 modeller i spil, hvilket jo er ganske mange. Pro-
ceduren er nu, at vi gerne skulle ned på et par enkelte 
modeller. De sendes så i høring i otte uger, og med efter-
følgende behandling i udvalg og byråd er vi nok henne i 
februar næste år før der er besluttet noget som helst.

Samtidig er det jo et område der er forbundet med man-
ge følelser. Alle er enige i at der skal gøres noget, men 
det skal helst ikke være lige der hvor man selv bor, og så 

- Det er måske nok lettere sagt end gjort. Men kendsger-
ningen er at folketallet stiger i kommunen – det er bare 
ikke blandt børnefamilierne. Jeg har også lagt mærke 
til, at boligpriserne nu igen stiger kraftigt i Hovedstads-
området, og det må på et eller andet tidspunkt give sig 
udslag i at folk siger: ”Det vil vi ikke betale – vi søger 
hen hvor det er billigere”. 

- Her synes jeg at Næstved Kommune er et naturligt 
valg, for vi har jo det hele. Nu får vi omfartsvej, campus, 
Hal � med koncerter og VM i damehåndbold, så det 
håber jeg også smitter af.  Og når motorvejen til Røn-
nede kommer, så kan det måske også bidrage til at nogle 
virksomheder flytter til kommunen. Det vil være rigtigt 
godt, siger Søren Dysted.

 

Der mangler  
2.000 børn 
i kommunens folkeskoler
- Der er meget store udfordringer på skoleområdet
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Beretning fra 
kongressen i Ålborg 

Af Ida Marker
Regionsformand

Socialdemokratiets årlige temakongres blev afholdt i 
Ålborg den �0. og ��. september. Det er allerede længe 
siden, men derfor synes jeg alligevel, at det fortjener et 
par ord med på vejen i dette nummer af Kurer.

Vi afholder kongres hvert år, men der er forskel på 
årene. Hvert fjerde år afholder vi såkaldt ”stor kongres”, 
de andre år er det ”temakongresser”. På den ”store 
kongres” vedtages ændringer i partiets love, vælges 
formand, � næstformænd og partisekretær – den blev 
afholdt i �0�� og skal afholdes igen i �0�6. På temakon-
gresserne vedtages politiske programmer om forskellige 
emner, vedtaget af hovedbestyrelsen. 

Nu har jeg efterhånden deltaget i en del kongresser 
– jeg har faktisk været kongresdelegeret siden �006. 
Derfor vil jeg tillade mig at sige, at jeg ser et fast møn-
ster i den formelle del af en kongres, uanset om det er en 
temakongres eller ej. Enhver kongres starter med for-
mandens politiske beretning. Denne del er ventet med 
spænding og er en særdeles velforberedt politisk tale fra 
formanden. Den er også omfattet af stor mediedækning. 
Det betyder, at alle kredsformænd og politikere på for-
hånd er blevet kontaktet af journalister og spørgeske-
maundersøgelser. Der ledes efter sprækker, revner og 
tegn på splittelse og uenighed, allerede inden vi er kom-
met til Ålborg, og inden formanden har åbnet munden 
på talerstolen. Det lægger et pres på formanden, men 
også på de delegerede, der vælger at gå på talerstolen. 
Derfor er politisk uenighed og kritik af den førte politik 
en svær balanceøvelse i dette forum. Jeg har hørt mange 
sige, at vores kongresser er blevet til rene ”klappe-kon-
gresser”, og det er der da også en del sandhed i. Men 
hvert års kongres har alligevel sin egen stemning eller 
tone, som er anderledes end de foregående.

Men som sagt, kongressen starter med formandens po-
litiske beretning, så følger debat om beretningen. Her 
har mange taleret: de delegerede fra partiforeninger, 
kredse og DSU – sammen med de såkaldte ”adgangsbe-
rettigede” folketingsmedlemmer/kandidater, borgmestre 

og gruppeformænd. De får en taletid på � minutter hver 
og rigtig mange vælger at bruge denne taletid. Der er 
aldrig under �00 på talerstolen under en kongres, og det 
betyder groft sagt, at det ikke alt sammen er lige inter-
essant for alle tilhørerne. Heldigvis er der storskærme 
med højtalerlyd opsat i forhallen til kongressalen, og en 
liste over de næste talere kan ses. Det betyder at mange 
af os får drøftet en del emner, løst en del opgaver og talt 
med mange personer, mens vi har opmærksomheden 
halvt på disse storskærme. Efter disse mange indlæg 
giver formanden en ”replik”, baseret på de indlæg, der 
har været fra talerstolen.

I år var det en god kongres med en god og optimistisk 
stemning. Helle Thorning udtalte en klar og tydelig stil-
ling til det, der efterhånden hedder ”dagpengesagen”. 
For det første ved at melde ud, at hun har fremrykket 
dagpengekommissionens arbejde med et år og fremlæg-
ge betænkning i september �0�5. Og for det andet ved at 
melde klart ud, at forliget skal laves om, og at det skal 
ske straks efter betænkningen foreligger. Noget af det 
vigtigste for stemningen var nok disse ord, som Helle 
Thorning sagde (den skrevne version af talen): ”Men ja, 
debatten har været svær. Den har krævet meget af os. 
Og derfor er det også vigtigt at sige meget klart her i 
dag; når så mange socialdemokrater i partiet og i fagbe-
vægelsen så mange gange har vendt sig kritisk mod den 
dagpengereform, der blev vedtaget før regeringsskiftet, 
så er det jo ikke dem, der er noget i vejen med. Nej, det 
er dagpengereformen, der er noget i vejen med. Det var 
jo derfor, vi stemte imod den.”

Temaet for kongressen var et klart socialdemokratisk ud-
spil om kampen mod negativ social arv. Alene titlen ”Alle 
skal med” taler jo direkte til partiets sjæl. Jeg synes det 
er et godt og vigtigt temaprogram – men er måske ikke 
helt neutral, for jeg har været med til at skrive oplægget!

Programmet ”Alle skal med” kan læses på partiets hjem-
meside www.socialdemokraterne.dk. Her kan man 
også se en video med Helle Thornings kongrestale.

Regionen
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SKAF ET  MEDLEM
nyt

Du har sikkert en god nabo, kollega og ven som er socialdemokrat i hjertet, uden at 
være medlem!

Inviter ham eller hende med i fællesskabet og skaf et nyt medlem.

INVITATION TIL MINISTERMIDDAG

Næstved Hallernes  
Restaurant  
fredag 21. november kl. 18.00

Vores trafikminister Magnus Heunicke 
inviterer medlemmerne af socialdemokra-
tiet i Næstved og deres venner og bekendte 
til middag. 

Du vil modtage en personlig invitation med 
posten. 

Sæt          i kalenderen!û
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3F Sydsjælland
Holsted Park 29, 4700 Næstved
Tlf. 7030 0886
sydsjaelland@3f.dk

Åderupvej 12
4700 Næstved

Tlf . 5572 1216

Sydost@danskmetal .dk

www .facebook .com/MetalSydøst

Arbejdet i det nyvalgte Europa-Parlament har kun væ-
ret i gang i et par måneder, men der er nok at tage fat i. 
Ja kort sagt, så er der nok at gøre for et nyvalgt Europa-
Parlamentsmedlem som mig. 

Men det er fantastisk at være i gang. Efter måneder 
med valgkamp, så var det en god følelse at kunne starte 
arbejdet for socialdemokratiske mærkesager i det 
nyvalgte Parlament. Jeg har glædet mig til at kunne 
trække i arbejdstøjet og komme i gang med at løse nogle 
af de problemer EU står over for efter alt for mange 
år med borgerlig sparepolitik, der ikke har formået at 
skabe vækst og job.

EU-samarbejdet har bragt både vækst og fred til de 
europæiske lande, men der er stadig mulighed for at 
gøre samarbejdet endnu bedre. På EU-plan kan vi blive 
bedre til at samarbejde om de emner, som intet land kan 
tackle alene – det gælder eksempelvis klimaforandrin-
ger, miljøudfordringer og grænseoverskridende krimina-
litet, skattely og skatteunddragelse. 

Hjemme i Danmark kan vi også blive bedre. I hvert fald 
til at tale om EU. For “det der EU”, det er ikke så langt 
væk. Det er ikke bare en institution, der ligger “nede 
i Bruxelles”, det er et samarbejde, hvor vi danskere i 
mere end 40 år har bidraget, og været med til at tage 
vigtige beslutninger, som er til gavn for både Danmark 
og Europa. 

Allerede et par dage efter valget fik vi gang i samarbejdet 
med Region Sjælland og regionskontoret i Bruxelles. Vi 
har mange sammenfaldende interesser, da vi jo alle er in-
teresseret i at sikre de bedste betingelser for regionen. Og 
der er gode muligheder for at bruge EU-samarbejdet til at 
sikre vækst i vores region. Vi skal bruge EU som et værk-
tøj til at sikre fortsat dansk vækst, og det kan vi kun, hvis 
vi udnytter de muligheder, samarbejdet byder på. 

Det gælder eksempelvis EU-fonde, hvor man kan søge 
støtte til at realisere projekter – der er støtte at hente til 

Europa-ParlamentetLad os arbejde sammen for 

Sjælland og et rødt EU

Af Jeppe Kofod
MEP

alt fra store infrastrukturprojekter til kreative kultur-
projekter og små iværksættervirksomheder. 

Derfor er det så vigtigt, at vi samarbejder om at nå vo-
res fælles mål. Jeg tror, at vi kan blive meget bedre til at 
bruge de muligheder, der ligger i EU, men det kræver, at 
vi som danske socialdemokrater samarbejder, ligegyldigt 
om vi sidder på Sjælland eller i Strasbourg, i Bistrup 
eller Bruxelles. 

Jeg har derfor sendt en åben invitation til at hive fat i 
mig og bruge mig som en slags EU-ambassadør for Re-
gionen. Det kan nemlig hjælpe rigtig meget at have en 
Europa-Parlamentariker til at sparke døre ind og hjælpe 
vej igennem det til tider tunge bureaukrati i Bruxelles.

Men jeg vil også gerne sende en opfordringer til Jer, 
partikammerater: Kontakt mig endelig med spørgsmål 
og lokale forslag og input. Vi skal stå sammen for at stå 
stærkt. Vi kæmper alle for de samme mål: Et Europa, 
hvor arbejdstagere og almindelige mennesker sættes før 
virksomheder. Et Europa uden løntrykkeri og skatte-
snyd. Et Europa med en grøn fremtid uden ødelæggende 
temperaturstigninger. Med andre ord – vi kæmper for et 
rødt Europa.
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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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Formand for
Socialdemokraterne i Næstved
Susanne Svendsen
Hedetoften �7, 4700 Næstved  
Tlf. 505� �997
naestvedkredsen@gmail.com

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle �5, Fensmark,
4684 Holmegård
Tlf. 5�5� 7974
hansialle@fensmarknet.dk

Formand, Næstved Syd
Per Andersen
Bogensevej �7, lejl. �89
4700 Næstved
Tlf. 557� 7��9
pan@nk-forsyning.dk

Formand, Næstved Midt
Gert Segato
Figenvej ��7, 4700 Næstved
Tlf. 557� 4006
gs8@mail�.stofanet.dk

Formand, Næstved Nordvest
Jan E. Grabas
Østre Ringvej 40, �. th.
4700 Næstved
Tlf. �944 9�99
jangrabas@stofanet.dk

Formand, Fladså
Flemming Bjerregaard
Mårvænget, Brøderup,
47�� Tappernøje
Tlf. 5596 5584
Mobil ��7� 0608
flemming.bjerregaard@privat.dk
www.socialdemokraterne.dk/
fladsaa

Formand, Holmegaard
Christian von Benzon
Hindbærsvinget �, Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf. 6464 0�09 
Mobil �8�4 40�7
christian.benzon@mail���.dk

Formand, Suså  
Kaj Olsen
Ringstedvej ��, 4�7� Glumsø
Tlf. 5764 6�9�
Mobil 4�4� 6�9�
kjmo09@privat.dk

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Rolighedsvej 95, 4700 Næstved
Tlf. Christiansborg ���7 405�
smahe@ft.dk
Sms-tlf. 6� 6� 4� ��

Borgmester, Næstved
Carsten Rasmussen
Katholmvej �0, 4700 Næstved
Tlf. �08� 7���

Socialdemokratiets sekretariat,
Riddergade �6 �., 4700 Næstved
Tlf: �966 ��4�

DUI LEG og VIRKE
Næstved afdeling
Formand Lisbeth H. Hansen
Engvej 7�, 4�60 Herlufmagle
Tlf. �6�� �678
lisbethhougaard@jubii.dk

Fællesledelsen
DUI LEG og VIRKE
Formand Jes Hansen

DSU
Emil Blicher
Petersmindevej 94,
4684 Holmegaard
Tlf. ���8 �5�6
emilblicher@gmail.com

Kontakt

�. november   
 

��. november 

��. november
 

6. december   

   
�0. december

Aktivitetskalender
Dato    Lørdagsmøde    Aktivitetsudvalg    Kredsen    Partiforeningerne Cafe Thorvald

HYLLESTED
VVS I KØL I ENERGI

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

”At blive blind i en sen 
alder” - v/ Eva Melhof

Julebanko

Hos Metal
Kl. 9.00-�0.�0

Hos Metal
Kl. 9.00-�0.�0

Ministermiddag m/  
Magnus Heunicke


