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Et borgerligt fupnummer
Det er nervepirrende at vente på valg. For hvornår kommer valget? 
Det er der ingen andre end statsministeren og et par nære rådgivere 
der ved. Rygterne lige nu går på, at det bliver lagt sammen med EP-
valget. For mig at se, gavner det kun et parti at det sker; Dansk Fol-
keparti. 

Jeg er selv EP-koordinator for DSU Sjælland til EP-valget, og vi får 
det da endnu sværere med at komme ud med EP-politik, hvis Løkke 
vælger at ligge det der. Desværre ser det sandsynligt ud, da han ikke 
har noget andet valg. Alle hans muligheder for at komme godt ud af 
starthullet er ødelagt af intern uro og for dårlige oplæg. 

Hvis vi kigger på hans sundhedsreform, så blev den først forsinket 
adskillige måneder, så kom der uro og kritik af den internt i Venstre 
allerede før den kom ud. Da den så kom ud, lignede meget af den 
noget, som er fundet på over �0 øl på Toga. Alt dette gør at statsmi-
nisteren mest af alt ligner en amatør i det spil, som medierne har 
bedømt ham til at være verdensmester i. 

Meningsmålingerne viser også at vælgerne har gennemskuet det 
fupnummer der startede tilbage i �998 da Anders Fogh blev formand 
for Venstre. De har sagt at de ville bevare og udvikle velfærdsstaten, 
men har i stedet nedbrudt den og gjort den svagere for hvert år de 
har været i regering. Det mest tydelige eksempel er på skatteområ-
det. Her har man sparet over �.000 skattemedarbejdere væk gennem 
effektiviseringer, reformer af skattesystemet og et EDB-system der 
har gjort det lettere for snydere at snyde. 

Det har vælgerne endelig set. Til dels fordi Venstre har lignet et 
splittet parti, men også fordi vi i Socialdemokratiet har samlet os 
som et parti. Væk er Nyrup- og Aukenfløjene. Vi støtter alle op, og 
vi alle kæmper for samme sag: At få en Socialdemokratisk regering 
med Mette Frederiksen som statsminister, som bekæmper den so-
ciale uretfærdighed, som �9 års borgerlig politik har skabt. 

Jeg glæder mig til valgkampen. Lige nu ligger vi i snit til �8,� pct. af 
stemmerne. Skal vi ikke se om vi kan få procenten over de �0 pct. på 
valgdagen? Jeg tror på det, for husk på: Snart dages det, brødre!

Som parti kan vi være glade. Lige meget hvem af de 
såkaldte Besserwissere man lytter til, er konklutio-
nen:

- At Venstre går til valg med intern splid – og Fader 
Løkke må tale med store bogstaver på gruppemø-
derne.

- Alle roser Mette for at have ro i egne rækker – og 
delvist hos støttepartierne. Et er sikkert – de vil ikke 
i en dronningerunde støtte Løkke… 

En anden ting, der er godt for os, er det stemmespild 
der er opstået i blå blok. Riskær trækker stemmer, 
Pernille Vermund kommer ind eller kommer til at 
ligge omkring � pct., og sidst de kristelige, som også 
er med til at udhule Løkkes stemmetal. 

Jeg tænker tit på de dårlige målinger for DF… Alle 
siger at det er fordi Tulle samarbejder med Mette?
I den omgangskreds jeg er i, er det modsat – her hå-
ber man på at vi på en eller anden måde får et sam-
arbejde med DF, OG DET ER PGA. LØKKE, AT DE 
GÅR TILBAGE. Altså modsat. 

Vi skal nu holde sammen – ikke hoppe på den lim-
pind, som den borgelige spinmaskine gerne vil have 

Formanden har ordetNu vil vi have det valg  
- Så vi kan komme videre...

Søren E . Andersen 
kredsformand

os til: At komme problemer ovre i vores lejr, så det ser 
ud til at vi ikke har styr på noget.

Det har vi … vi er næsten klar med alt.  Ovennævnte 
spin sker ikke – for første gang, som jeg kan huske, 
har Næstvedkredsen fået sin egen pressemedarbej-
der (Kim Christensen, journalist m.m. bl.a. på DR 
og TV�). Kim får til opgave at skabe kommunikation 
både til FV og EP valget og gøre os synlige. 

Grunden til, at vi er særlig glade for det arbejde er, 
at vi af naturlige grunde ikke får meget taletid i den 
borgelige presse, men må bruge alle mulige og umuli-
ge midler til at trænge igennem med vores budskaber.
Nogle af disse budskaber står på vores kampagnebus 
(se billede). Den skal køre rundt i hele kredsen og 
synliggøre Magnus og Marianne (M og M’s). Jeg har 
kørt i den nogle dage og der bliver lagt mærke til den.
Jo, vi er på mange måder et nyt parti – der bruger 
nye metoder for at få Magnus valgt… 

Mange af vores kampagneelementer er nu trykt/lavet 
og ligger på lager – klar til den dag Fader Løkke tryk-
ker på knappen. 

Vi er klar – er du klar? Der er stadig pladser ledige i 
Hanne Sørensens ambassadørkorps.

Og så glæder jeg mig til at se rigtig mange af jer på 
Kredsens generalforsamling 25. april kl. 19.00.

Nicolai Johansen
Ansv . redaktør
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Ambassadørkorpset 
klar til udrykning

Løkke kan trykke på knappen nu, om en måned el-
ler trække pinen ud til det sidste. Magnus’ korps 
af ambassadører er klar til udrykning og kamp på 
alle fronter, når det sker. Det stod klart den mandag 
aften sidst i februar, hvor den lokale partiledelse og 
Magnus havde samlet omkring �0 af de 60 lokale 
valgkæmpere, eller ambassadører til valgkampsmøde. 
Her var masser af energi, masser af idéer og forslag 
til forskellige aktiviteter og initiativer, som nu orga-
niseres og koordineres i forskellige grupper, og hvor 
der er en plan for, hvem der er øverste ansvarlig for 
alt fra plakater til presse og sociale medier.

Fokus for valgkampen er: 
1. Næstvedkredsen er et godt sted at bo, arbejde, ud-

danne sig. 
2. Socialdemokratiet er den bedste garant for sikring 

af vores velfærd.
3. STEM PERSONLIGT PÅ MAGNUS.

Og det er også hovedbudskabet til Kurérs læsere: 
Magnus er den bedste repræsentant i Folketinget for 
vores område og vores interesser i kraft af sit ærlige 
og troværdige arbejde. Kun ved et højt personligt 
stemmetal til Magnus sikrer vi optimal indflydelse 

Valgkamp

Af Tina H . Pedersen, 
Redaktionsudvalgsmedlem

Næstved & Susålandet
- den bedste bid af din tid

 t Kurser
	 t Foredrag
	 t Oplevelser
	 t Busture

AOF Næstved & Susålandet 
Riddergade 16, 1. sal, 4700 Næstved – Tlf. 2040 4210 
www.aof-naestved.dk – aof.naestved@gmail.com 

til Næstved, og det er reelt kun få tusinde stemmer, 
der adskiller succes og fiasko. Derfor må I alle meget 
gerne hjælpe til med at fortælle jeres omgangskreds, 
hvorfor man bør stemme på Magnus.

Vil du være 
med? HOLDET

Der er plads til flere frivillige, der 
får Magnus Heunicke genvalgt 
til Folketinget.

Skriv, ring eller kontakt  
Ambassadørkontakt:
Hanne Sørensen på 2097 3812
hsor@næstved.dk

For at alle jer frivillige ambassadører er klar til at gå 
ud og agitere for at vi skal have en ny socialdemokra-
tisk regering, er her 5 spørgsmål som man kan rende 
ind i på gaden og hvor man ellers har samtaler med 
vælgerne!

1. Hvordan skal Socialdemokratiets plan for tidlig 
folkepension blive til virkelighed?

Vi vil indføre en ret til at gå tidligere fra på folkepen-
sion til dem, der har været længst tid på arbejdsmar-
kedet. Det har vi afsat � milliarder kroner til, og vi vil 
invitere arbejdsmarkedets parter til at være med til 
at finde de konkrete løsninger. For os er det afgøren-
de, at det er en rettighed, der er målrettet til dem, der 
kom først ud på arbejdsmarkedet, og den skal gøre op 
med skævhederne mellem kønnene. Vi gør det, fordi 
der i dag er stor forskel på, hvor længe man lever alt 
afhængig af uddannelse og job. Siden de blå partier 
fjernede efterlønnen, har der været denne grundlæg-
gende urimelighed, og det er den, vi vil rette op på, 
hvis vi får muligheden for at sætte os for bordenden.

2. Hvad vil I gøre ved nedskæringerne i ældreplejen 
og sundhedsvæsenet?

For det første vil vi annullere den nuværende rege-
rings planer om skattelettelser. I stedet vil vi inve-
stere i vores velfærdssamfund, for kommunerne kan 
ganske enkelt ikke finde pengene til børnepasning og 
ældrepleje, hvis den nuværende kurs fortsætter. Det 
samme gælder vores sundhedssystem, hvor persona-
let løber hurtigere og hurtigere. For det andet vil vi 
sikre en bedre og mere retfærdig fordeling af midler-
ne mellem kommunerne. De velhavende kommuner 
er stukket helt af fra resten af fællesskabet, og der 
bliver stadig større forskel på den kvalitet, man kan 
tilbyde, alt afhængig af hvilken kommune, det hand-
ler om. Danmark er for lille til så store forskelle. 

3. Vil uddannelsesnedskæringerne fortsætte med 
Socialdemokratiet i regering?

Nej. Vi vil stoppe de årlige nedskæringer, som den nu-
værende regering kalder “omprioriteringsbirag”. Det 
er uklogt at spare på vores fremtid, og derfor vil vi 

Af Magnus Heunicke
Velfærds- og kommunalordfører for Socialdemokratiet

FolketingetFem skarpe til Magnus
 

vende kursen og i stedet investere i uddannelse. Sam-
tidig vil vi sikre, at der er flere uddannelsestilbud 
uden for de fire store byer. En kommune som Næst-
ved er i dag en stærk uddannelses by, og hvis vi får 
stoppet de hovedløse nedskæringer og i stedet begyn-
der at investere, kan vi tiltrække nye uddannelser til 
gavn for vores unge mennesker og vores erhvervsliv.

4. Hvordan vil man kunne se forskel med en rød 
regering med hensyn til miljø og klima?

Danmark skal igen være et grønt foregangsland, og 
det er efterhånden tydeligt, at det ikke kommer til 
at ske med den nuværende regering. Vi har lagt en 
socialdemokratisk plan frem, der igen begynder at 
investere massivt i den grønne omstilling, og vi vil 
sætte hårdt ind for at beskytte vores drikkevand og 
luftkvalitet. Det er ikke gratis, men Danmark har før 
vist, at hvis vi går foran og tænker nyt, så er det til 
stor gavn for arbejdspladser og eksport. 

5. Hvad sker der med den motorvej?
Der sker desværre det, at den bliver syltet i øjeblik-
ket. Siden de blå partier kom til magten i �0�5 har vi 
set, at den igen og igen er blevet udskudt. Som trans-
portminister indgik jeg forlig om motorvejen mellem 
Næstved og Rønnede, afsatte de første �50 millioner 
kroner og satte VVM-undersøgelsen i gang. Men på 
Løkke-regeringens første finanslov var den pludselig 
fjernet, og her efter fire år, er der stadig ikke sket no-
get afgørende på den strækning. I mellemtiden har vi 
hele erhvervslivet, lastbiler og pendlere og Danmarks 
største by uden motorvejsforbindelse, der gisper ef-
ter vejret, fordi vi holder i kø på Rønnedevejen. Der 
vil være masser af løfter fra politikere, der gerne vil 
have stemmer i Næstved og fra Sydsjælland om den 
motorvej. Jeg er den eneste, der som transportmini-
ster og Næstved-kredsens eneste folketingsmedlem, 
har gjort noget ved det, og hvis jeg får muligheden for 
at sætte mig for bordenden igen, vil jeg få de bedste 
muligheder for at kæmpe for vores motorvej, for vi 
skal have den motorvej! 
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Af Carsten Rasmussen                      
Borgmester

Næstved i tal Kommunebudget

er i Næstved meget afhængige af at der kommer en 
udligningsreform. De modeller der har været fremme 
ift. udligningsreformen, viser at Næstved vil få mere 
i udligning. Men det kan også gå den anden vej, og så 
er det helt andre udfordringer som byrådet må for-
holde sig til.
 
I �0�0 er der et lille underskud på 8 millioner, så vi 
skal ikke ud og lave store indgreb nu, men vi skal 
holde godt øje med vores økonomi og ikke mindst 
holde øje med at de forskellige budgetter bliver over-
holdt og ikke løber af sporet.    
 
Gudskelov er der gang i boligudbygningerne og flere 
kommer i beskæftigelse. To ting som hjælper meget 
på vores økonomi

 Selvom vi er mange der tænker at nu har I lige be-
sluttet et budget, så er byrådet allerede i gang med at 
kigge på budgettet for �0�0 og selvfølgelig også flere 
år frem. Budget �0�9 blev vedtaget af alle �� byråds-
medlemmer.
 
Når vi se de næste 4 år frem, er vi stadig udfordret 
på økonomien i Næstved Kommune. Et underskud på 
�84 millioner kroner hvis vi intet gør. Det er mange 
penge, men gudskelov viser tidligere år, at det ikke 
nødvendigvis bliver det tal, der er det rigtige.
 
Der er mange ting, der kan påvirke tallet. Vi har af-
sat �00 millioner til et nyt Sundhedscenter. Vi skal 
tilbagekøbe en del af Birkebjerg Parken til �00 mil-
lioner. Vi har afsat mange penge til vedligeholdelse af 
kommunale bygninger de næste år. Ting som vi gerne 
vil have, men måske må vælge fra, hvis ikke økono-
mien bliver bedre.
 
Vores udgiftsbehov er indeks �00,5 og vores ind-
tægtsbehov er indeks 96. Det vil sige, at vi har større 
udgifter end indtægter. Det kan vi selvfølgelig ikke 
blive ved med, for så tømmer vi kommunekassen. Vi 

Vi skal være så synlige som muligt

Mød os på Axeltorv
• 23. marts

• 30. marts

• Flere datoer kommer på 
 Facebooksiden  
 ”Socialdemokratiet i Næstved”

I tilfælde af dårligt vejr – aflyser vi, og det 

meddeles på vores hjemmeside på Facebook

Alle dagene er fra  

kl. 10.00-12.00

Vi skal besøge 
vælgerne…
Folketingsvalg afgøres ofte af ganske få tusinde 
stemmer. Derfor er det logisk at forsøge, at komme i 
direkte kontakt med vælgerne i Næstved-kredsen, så 
vi kan præsentere vores kandidat Magnus Heunicke 
til det kommende valg til Folketinget. Og selvfølge-
lig at opfordre vælgerne til at stemme personligt på 
Magnus. 

Det handler ganske enkelt om at gå fra dør til dør 
og få samtaler med vælgerne, samt få deres bud på 
hvilke udfordringer politikerne på Christiansborg 
skal løse. Især ift. den virkelighed som vælgeren lever 
i. Dør-til-dør samtalerne skal bygge på troværdighed 
og positive relationer til de personer, der åbner døren 
for os.

Det var det vigtigste budskab på Camp Valgkamp i 
Ringsted søndag den �7. februar. Socialdemokratiets 
partikontor havde sendt otte undervisere til at holde 
os skarpe på opgaverne her i valgkampen. �6 delta-
gere fra kredsene Guldborgsund, Næstved, Slagelse, 
Sorø-Ringsted og Roskilde deltog i et komprimeret, 

Valgkamp

Sangaften
Socialdemokratiet indbyder til en hyggelig sangaften 

 onsdag 10. april kl. 19.00 i Metals lokaler, Åderupvej 12

Tag gerne en ven eller en nabo med.                                                            Socialdemokratiet i Næstved

AFLYST PGA. BUDGETHØRING
Ny dato oplyses senere

men særdeles relevant undervisningsforløb med både 
teoretiske oplæg og praktiske øvelser, der også inde-
bar, at vi blev sendt ud i Ringsteds gader for at ringe 
på hos vælgerne og afprøve ny lærdom om, hvordan vi 
bedst gennemfører dør-til-dør samtaler.

Partikontoret har udarbejdet et stærkt skriftligt 
materiale, der beskriver hvordan vi bedst muligt gen-
nemfører dør-til-dør samtalerne ude hos vælgerne. Vi 
har dette materiale her i kredsen og kan anbefale et 
nærmere studie af de mange kloge råd. 

Partikontoret har skabt dette materiale i erkendelse 
af, at det for mange aktive partimedlemmer, føles 
grænseoverskridende at ringe på fremmede døre. 
Kursusdeltagernes reaktioner ved evalueringen af 
mødet med Ringsted-vælgerne var helt entydig; et 
glimrende materiale som skaber sikkerhed og person-
ligt overskud ved samtalerne i døråbningen.

Søndagen i Ringsted bød også på gode råd om, hvor-
dan vi kan skabe mere engagement i partiforenin-
gerne gennem mobilisering af partimedlemmer til de 
forskellige aktiviteter, vi ønsker at gennemføre; især 
her i valgkampen har vi behov for aktivister, der vil 
gøre en indsats for at sikre både Magnus Heunicke 
og Marianne Vind høje personlige stemmetal til hen-
holdsvis FV og EP-valget.

Hvis du er interesseret i at bidrage til et højt akti-
vitetsniveau i kredsen så kontakt Hanne Sørensen, 
der er kampagneleder for Magnus Heunicke til FV �9 
eller Kaj Olsen, formand for Suså afdelingen, der er 
koordinator for Marianne Vinds valgkamp i Næstved-
kredsen.   

Kim Christensen
Medlem af KURERs redaktion
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Af Marianne Vind
Sjællands socialdemokratiske EP-kandidat

Når man har været en del af fagbevægelsen, og stået 
på frontlinjen i nogle af de store kampe, så ved man, 
at man aldrig er stærkere end det bagland, man har 
i ryggen. Men når vi står sammen, så kan vi nå læn-
gere, end vi nogensinde troede var muligt.

Derfor tror jeg også på EU. Ikke alt der kommer fra 
EU er lige godt, men vi kan stadig nå længere ved at 
stå sammen med 500 millioner andre europæere, end 
ved at vi 5 millioner danskere står alene. Og så må vi 
arbejde på at forbedre EU. 

Min baggrund er fagbevægelsen. Al min fritid er i 
årevis gået med fagligt arbejde, og siden kongressen i 
�0�� har det været mit fuldtidsjob. Derfor er et bedre 
arbejdsliv hjerteblod for mig. 

Vores danske model 
Igennem mere end �00 år har arbejdere og arbejdsgi-
vere forhandlet om løn- og arbejdsvilkår. Den danske 
model skal vi beskytte. Derfor vil jeg sige fra over 
for ethvert forslag om europæiske mindstelønninger. 
Danske lønninger er ikke kommet af sig selv. Derfor 
skal vi være bekymrede, når social dumping slår rod 
på vores arbejdsmarked. Når vi først begynder at 
konkurrere på lønninger og usle vilkår, så bliver det 
lynhurtigt et ræs mod bunden, som gør os alle fat-

Mærkesager til  
EP-valget

EU 

tigere. Jeg vil ikke have tyske tilstande, hvor fattige 
arbejdere må have mere end ét fuldtidsjob for at få 
mad på bordet.

Trygge arbejdspladser til alle 
Min farfar kom ud for en arbejdsulykke, som ødelagde 
hans ryg. Selvom det skete for mange år siden, så er 
der stadig arbejdere, som frarøves livet, fordi arbejds-
givere ikke har holdt øje med sikkerheden. Det er 
uhørt! Vi skal styrke arbejdsmiljølovgivningen i hele 
EU, så alle arbejdere kan være trygge. Men vi skal 
også øge kontrollen, så lovgivningen bliver overholdt, 
og når virksomhederne ikke lever op til deres ansvar, 
så skal de stilles til regnskab med højere straffe.

En grøn fremtid for vores børn 
Europa skal være grønnere. Det nytter ikke, at Dan-
mark løber forrest, hvis ingen følger trop. Højrefløjens 
drømme om lukkede grænser hjælper ikke på skade-
lige partikler fra kulkraftværker i Østeuropa! Vi skal 
investere i energivenlige renoveringer, så flere kan få 
gavn af god isolering, termoruder og fjernvarme. Vi 
skal omstille vores energiforsyning, så vi kan droppe 
gas, kul og olie. Det bedste af det hele? Danske virk-
somheder er klar til at eksportere de grønne løsninger.

Til sidst vil jeg nævne, at det er meget længe siden, 
at der har siddet en i Europa-Parlamentet, som bor i 
Region Sjælland. Vi har en speciel region, men den er 
altså ikke København, som jyderne siger i sjov.

Dele af Region Sjælland er meget mere Udkantsdan-
mark end hele Jylland; forladte landsbyer, manglende 
motorveje (fx Slagelse-Næstved/Rønnede-Næstved, 
Holbæk-Kalundborg), sorte pletter med dårlig mobil-
dækning og kollektiv trafik med gamle dieseltog. Men 
regionen har også enorme muligheder for vækst, en 
helt utrolig smuk natur, skønne gamle købstæder og 
mange seje sjællændere.

Jeg vil med stolthed repræsentere Region Sjælland i 
Bruxelles.

Det bliver jeg ofte spurgt om, så det må jeg hellere 
sætte nogle flere ord på. 

Jeg har det meste af mit liv boet i Svebølle på 
Kalundborg-egnen. Nu bor jeg Havdrup i et lille 
rækkehus. Tilbage i 90’erne blev jeg uddannet 
hospitalslaborant inde på Rigshospitalet, men jeg 
har derefter arbejdet i industrien. Jeg var bl.a. til-
lidsrepræsentant for laboranterne på Novozymes 
i Kalundborg i over �0 år, lige til jeg i �0�� blev 
valgt på HK/Privat kongres’ til næstformand.

På mange måder har jeg det samme job i dag, som 
da jeg var tillidsrepræsentant. Der arbejdede jeg 
også for bedre vilkår for kollegerne. Nu er det bare 
for endnu flere HK’ere i hele Danmark.
 
Jeg er opvokset i en helt almindelig familie, hvor 
min far kørte lastbil for BKI-Kaffe og min mor ar-
bejdede i børnehaver og gjorde rent. Min lillebror 
og jeg lærte, at ikke alle fødes med en sølvske i 
munden. Det er vigtigt, at der er et socialdemokra-
tisk velfærdssamfund, som hjælper de, som ikke 
har det nemt. Også ferierne hos min farmor og far-
far har præget mig. De havde ingen penge, men de 
var meget kærlige og fulde af historier. 

Da min farfar døde efterlod han mig en æske fuld 
af hans socialdemokratiske slipsenåle og �. maj-
nåle. For ham var partiets kamp for arbejdere som 
ham, helt personlig. Han kom nemlig ud for en ar-
bejdsulykke på Junckers. En dag på havnen skred 
er stort læs tømmer ned over ham. Efter det kom 
han ikke på arbejde igen. Han var blevet krumbø-
jet og skadet for livet. Min farmor var blevet slidt 
op af det hårde arbejde på Gummien (Codan Gum-
mi) i Køge. Men fortælle historier, det kunne de.

Som ung elev på Rigshospitalet oplevede jeg selv 
værdien af en fagforening. Vi elever havde pro-
blemer, som fagforeningen straks hjalp os med. 
Senere oplevede jeg sammenholdet med kollegerne 
i de store konflikter i 90’erne for bedre løn og imod 
nedskæringer.

I dag er jeg som sagt næstformand i HK/Privat. 
Der arbejder jeg med at forbedre medlemmernes 
arbejdsmiljø, uddannelsesmuligheder og jeg har 
desuden det internationale område. Det betyder 
at jeg kender fagforeningerne i Europa, ja faktisk 

Hvem er du, Marianne?
også mange ude i hele verden. Jeg ved hvordan de-
res lovgivning passer sammen med overenskomster 
fx om de har en fastsat mindsteløn. Lige nu er vi 
ved at forberede de næste overenskomstforhandlin-
ger på det private arbejdsmarked (OK�0), som går 
løs efter jul. 

Som tiden er gået kan jeg se, at hvis jeg for alvor 
vil forbedre arbejdsmiljøet og vilkårene på arbejds-
markedet, så er det i Europa-Parlamentet jeg skal 
gøre det. Jeg vil være med til at bestemme hvad 
der skal stå i direktiverne, før de bliver til dansk 
lovgivning. Derfor stiller jeg op.

Jeg har ikke planer om at flytte permanent til 
Bruxelles, men få en lille lejlighed dernede i hver-
dagene, og så rejse hjem til Sjælland, til markerne, 
vennerne og partiforeningerne i weekenderne.

I øjeblikket har jeg ikke så meget fritid, men når 
jeg har tid, så tilbringes meget af den i min lille 
have, inde i lænestolen i vinduet med en god bog 
eller sammen med mine nevøer, venner eller fami-
lien. Jeg hygger mig desuden med at fotografere og 
er også medlem af Dansk Ornitologisk Forening.

Socialdemokratiet har jeg været medlem af de sid-
ste �0 år. 

Lige nu handler alt om valgkampen. Hundreder 
af venner og bekendte har kastet sig ud i arbejdet 
med at få mig valgt. Vi kæmper for hver eneste 
stemme. Det er vigtigt for os, at Region Sjælland 
får en repræsentant i Europa-Parlamentet igen. 
Det er mange år siden sidst. 

Det er tid til sammenhold

FØLG MARIANNE

Facebook:  Marianne Vind    

Twitter:  @MarianneVind   

LinkedIn:  Marianne Vind   

Instagram:  marianne_vind
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Kalejdoskop over seks borgmestre

Arne Jacobsen
Medlem af redaktionen

Der er forskel på at være borgmester tilbage i �9�9, 
da Næstved fik sin første folkevalgte socialdemokrati-
ske borgmester og så nu her i dag �00 år senere.

Da Anton Marius Christensen blev valgt til Næst-
veds første socialdemokratiske borgmester i �9�9, var 
det ikke et job, der tog hele dagen. Det kunne klares 
med et par timers daglig/ugentlig kontortid på kom-
munekontoret, mens det i dag nærmest er et døgnjob. 
A. M. Kristensen – som han var kendt som i stedet 
for fødenavnet – delte nemlig sit kommunalpolitiske 
job med det ikke helt ubetydelige arbejde, som både 
redaktør og forretningsfører for egnens socialdemo-
kratiske blad, Sydsjællands Socialdemokrat, der 
havde sit hovedsæde i Næstved. Avisen havde han 

været med til at bygge op, siden han flyttede til Sjæl-
land fra Nordjylland i �899 for at give Næstved et 
godt talerør.

Dengang var det normalt, at den lokale socialdemo-
kratiske avisredaktør var en af hovedkræfterne i det 
lokale partiarbejde, og han kom hurtigt med i parti-
ets kommunale arbejde og i fagbevægelsens lokale 
arbejde. Dengang var samarbejdet nemlig tæt mellem 
alle de lokale organisationer. Han blev medlem af 
Næstved Byråd allerede i �909 samtidig med arbejdet 
for at skaffe læsere til ”Socialen”. 

Et af A.M. Kristensens hovedmål som kommunalpo-
litiker var at give Næstved en bedre søvej i form af 

en veludbygget havn. Det arbejdede han ihærdigt for 
gennem årene, og udviklingen tog for alvor fart efter 
Næstveds 800 års jubilæum i �9�5. 

”Vi vil gøre alt, hvad vi formår for at føre vor by frem-
ad og opad, således at man om Næstved kan sige, at 
her er fremdeles godt at bygge og bo”, lød det fra A.M. 
Kristensen. Blandt gratulanterne var Kong Christian 
X og statsminister Th. Stauning.

De to sidstnævnte var også til stede, da Næstved kun-
ne åbne sin nye havn i �9�8. Her kunne borgmester 
A. M. Kristensen desværre ikke være med. Han lå 
alvorligt syg i hjemmet på Godthåbs Alle og hørte den 
direkte radiotransmission, som radiomanden Anders 
Dahlerup udsendte til hele landet. Han kunne bl.a. 
høre den hyldest, der blev ham til del fra den funge-
rende borgmester Regner Calum. 

”Det, vi oplever, er ikke blot et fremskridt for Næst-
ved by, det er samtidig en national vinding. Et frem-
skridt for landet. En udbygning til gavn for trafik og 
erhvervsforhold, som hele nationen vil få udbytte af,” 
lød lykønskningen fra Stauning. 

Calum blev valgt en måned efter
En måned senere døde A. M. Kristensen – og vice-
borgmester Calum valgtes til ny borgmester – og der-
med startede en betændt periode i Næstveds historie. 
Calum førte en indimellem meget omdiskuteret poli-
tik i byrådet, hvor han handlede på egen hånd, så den 

tyske besættelse indimellem blev sat i anden række. 
Det endte med at Calum blev idømt �0 dages hæfte 
for dokumentfalsk, da han havde truffet en beslut-
ning uden om byrådet. Den værste sag var dog, at 
Calum nægtede at lade byrådet gå med i et fælles er-
hvervsråd for såvel erhvervslivet som fagbevægelsen.  
Det skabte ballade – også på landsplan, og her faldt 
Calum i unåde hos selveste statsminister Stauning.  
Calum ville ikke have andre med i erhvervsrådet end 
dem, han kunne styre, og det vil sige Socialdemokra-
terne og fagbevægelsen. Først da Staunings holdning 
kom offentligt fem bøjede Calum sig. Undervejs kom 
det tillige på forsiden, da Calum handlede tæt sam-
men med Håndværkerbankens direktør, der også 
var socialdemokratisk byrådsmedlem. Banken måtte 
blandt andet gennem en rekonstruktion.

Det førte i foråret �949 til, at Calum trak sig som 
borgmester. Den blev i stedet overtaget af Th. Tide-
mand, der var med til at rydde op i det morads, som 
Calum havde efterladt. Det var dog nødvendigt med 
hjælp fra Indenrigsministeriet, før Næstved igen for-
svandt fra alle landets avisforsider. 

Malersvenden Svend Hansen
Til trods for uroen i byrådet, bevarede Socialdemo-
kratiet flertallet i byrådet – og samtidig fik partiet 
et nyt byrådsmedlem i �950, nemlig malersvenden 
Svend Hansen, der blev borgmester, da Tidemand 
trak sig tilbage i �96�. Han lagde en ny stil for dagen, 
og selv om han lagde hårdt ud, lykkedes det ham at 

I byrådssalen hænger de første fem folkevalgte borgmestre og kigger ned på det nuværende byråd. Den sjette kom-
mer først op at hænge, når han er færdig som borgmester.
De fire første portrætter er meget traditionelle med A. M. Kristensen først. Derefter kommer Regner Calum, Th. Ti-
demand og Svend Hansen. Den senest ophængte borgmester, Henning Jensen, har dog ladet sig inspirere af bl.a. 
vor dronning og har fået Thomas Kluge, oprindelig fra Tybjerglille Bakker - til at lave sit portræt. 
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Kun ganske få steder i Danmark har man haft social-
demokratisk borgmester gennem �00 år, fra man om-
kring �9�9 ophørte med at have kongeligt udnævnte 
borgmestre.

I denne måned har Næstved haft socialdemokratisk 
borgmester uden afbrydelser i �00 år, og såvidt Kurer 
har kunnet finde frem til, er der rundt om i landet 
kun tre kommuner ud over Næstved, som har denne 
ære 

Middelfart kunne i slutningen af �0�8 markere uaf-
brudt socialdemokratisk styre i �00 år. Her var man 
netop gået i gang med at slide på sin femte socialde-
mokratiske borgmester. Nogenlunde samtidig med 
kunne Socialdemokraterne i Horsens fejre �00 år med 
socialdemokratisk borgmester. Her er man nået til 
borgmester nummer ni.

På Sjælland har man udover Næstved kun Gladsaxe, 
som har haft socialdemokratisk ledelse i mere end 
�00 år. Her begyndte man en socialdemokratisk sog-

Lige siden Carsten Rasmussen den �. maj �0�� over-
tog borgmesterposten i Næstved har han haft en sær-
lig tanke for mindestenen på Næstved Havn, som var 
opsat til minde om A. M. Kristensen, der i �9�9 blev 
den første socialdemokratiske borgmester i Næstved. 
Carsten skulle sikre sig, at Socialdemokratiet bevare-
de posten så man i år den �4. marts kan markere �00 
års uafbrudt socialdemokratisk styre i Næstved.

SEKS SOCIALDEMOKRATISKE 
BORGMESTRE

Næstveds borgmesterliste fra 1919, hvor vi fik 
den første folkevalgte borgmester i Næstved

�4. marts �9�9 – �6. juni �9�8:   
A. M. Kristensen �9 år

4. juli �9�8 – �5. april �949:  
Regner Calum  �0 år

�5. april �949 – 4. april �96�:  
Th. Tidemand  �� år

4. april �96� – �6. juni �988:  
Svend Hansen  �7 år

�6. juni �988 – �0. april �0��:  
Henning Jensen �� år

�. maj �0�� -    
Carsten Rasmussen (7 år)

få et bredt samarbejde op at stå i byrådssalen.
I �970 kom den første store sammenlægning, og først 
og fremmest blev Næstved og Herlufsholm lagt sam-
men – med i det det hele fulgte en række landkom-
muner. Til trods for at der herved kom flere borgerlige 
vælgere med i fællesskabet, bevarede Svend Hansen 
flertallet i byrådet – noget der blev udbygget, da Hen-
ning Jensen i �988 overtog borgmesterposten.

Henning Jensen
Udviklingen fortsatte med Henning Jensen på 
borgmesterposten – og han var mester for den næste 
kommunesammenlægning i �006-�007, da han fik en 
række landkommuner med i den nye storkommune. 
Dengang blev det talt meget om, hvordan det så ville 
gå med at bevare flertallet. Det lykkedes over al for-
ventning ved det første valg til den nye storkommune 
i �006, hvor Socialdemokratiet fik flertallet alene. Det 

røg sig dog en tur i �009, men blev reddet af Dansk 
Folkeparti, da Michael Rex og hans to gruppefæller 
sikrede flertallet. Rex blev siden hen socialdemokrat, 
og det lykkedes at klare sig frem til næste kommu-
nevalg, hvor Carsten Rasmussen havde overtaget 
borgmesterposten. 

Henning Jensen fik �0�08 stemmer i �005, og Car-
sten Rasmussen fik ��440 ved valget i �0��, hvilket 
er Næstved-rekord, og dette stemmetal kunne han 
dog ikke fastholde i �0�7, hvor �0.�75 stemte først 
på kommunens førstemand, stadig lidt flere end ved 
Hennings valgsejr i �005.

Spændende bliver det at se frem til byrådsvalget i 
�0��, for her ser vi for første gang, om  Socialdemo-
kratiet stadig kan bevare borgmesterposten – også 
efter de første �00 år.

100 år med 
socialdemokrater på 
borgmesterposten
Vær med til at fejre, at Næstved uafbrudt gennem 
�00 år har haft socialdemokratisk borgmester.

Vi markerer det 

søndag 24. marts kl. 13.30 i 
Det gamle Ridehus
hvor vi inviterer Socialdemokratiets medlemmer til 
at festligholde den store dag med en gang pølser og 
øl – ligesom når vi holder �. maj.

Carsten Rasmussen ved mindestenen for Næst-
veds første socialdemokratiske borgmester.

Noget andet at være borgmester for 100 år siden

Kun tre andre har haft 100 års uafbrudt S-ledelse
nerådsformand, indtil man fik ledertitlen konverteret 
til  borgmester. Mest kendte Gladsaxe-borgmester er 
uden tvivl Erhard Jakobsen, der blev borgmester i 
�958 frem til �974, hvor Erhard var blevet centrum-
demokrat.

Køge var tæt på at være med i opløbet, men i de før-
ste to år fra �9�9 til �9�� var den folkevalgte borg-
mester borgerlig, og så kom man virkelig bagud på 
points, da Marie Stærke ikke genvandt borgmesterpo-
sten i �0��. Først igen i �0�7 tilbageerobrede Social-
demokratiet borgmesterposten.

Egentlig burde København også have været med i 
kapløbet, men her fik man først en folkevalgt borgme-
ster i �9�0’erne, og her har man siden uafbrudt haft 
en socialdemokratisk overborgmester.
   -ajacs.

Det lykkedes, og det kunne Carsten ikke lade være 
med til at glæde sig over, da han markerede  genval-
get som borgmester på det første lørdagsmøde efter 
byrådsvalget i december �0�7. 

Så selvfølgelig skulle forsidebilledet til dette nummer 
af Kurer tages som optakt til borgmester-jubilæet den 
�4. marts. Ganske vist fugtede vejret en smule, men 
billedet blev det helt rigtige. (Tak Benny). 

”Det var en helt anden tid dengang, og det var noget 
helt andet at være borgmester dengang i forhold til 
nu. Dels er reglerne helt anderledes nu, og forholdene 
er anderledes.  Der var nok en hel anden respekt for 
borgmesteren dengang end nu, hvor man kan få hen-
vendelser fra borgerne om alt muligt. Dels er man i 
dag i tæt kontakt med borgerne via mail og facebook, 
noget man slet ikke kendte til dengang, ”siger Car-
sten Rasmussen. 

”I dag glemmer mange borgere, at man som borgme-
ster reelt ikke har ret meget mere at kunne sige end 
de øvrige byrådsmedlemmer. Jeg kan jo ikke bare 
bruge løs af pengene, uden at sagen har været i byrå-
det eller i et udvalg til afgørelse,” siger borgmesteren 
anno �0�9. Han er dog godt tilfreds med den tættere 
kontakt, man har med borgerne nu, end den afstand, 
der dengang var mellem borgerne og byens første-
valgte.                                                                  

 -ajacs.
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Børne- og skoleudvalget besluttede den 4. februar 
�0�9, at elever på folkeskolerne i Næstved Kommune 
skal have karakterer fra 7. klasse.

Jeg synes det er forkasteligt at man i en tid, hvor 
præstationspres og stress, bliver diskuteret så ivrigt, 
alligevel vælger, at karakterer er vejen frem for børn i 
��-årsalderen. Jeg ser absolut ingen grund til at man 
skal presse børnene allerede i denne alder. 

Vi ser et samfund, hvor flere og flere unge får psyki-
ske diagnoser. En af grundene til dette, er det store 
præstationspres. Dengang jeg gik i gymnasiet, tænkte 
man stort set ikke på andet end hvilke karakterer 
man fik, og hvordan man kunne forbedre sig i timer-
ne. Det handlede ikke altid om at lære, men om at 
bevise overfor læreren, hvor dygtig man var. Det ska-
ber et kæmpe pres. Et pres jeg ikke ser nogen grund 
til, at elever i 7. klasse skal opleve. Lige her har vi en 
mulighed for at være progressive overfor vores børn 
og unge menneskers mentale sundhed. En ting der, i 
hvert fald i nogen grad, vil kunne hjælpe de nye ge-
nerationer til, ikke at føle sig så pressede, og derigen-
nem ikke blive ligeså stressede som min egen genera-
tion. Lærere burde kunne motivere deres elever med 
andet end karakterer, hvilket i min optik er klart at 
foretrække, især når man kun er �� eller �4 år.

Et af argumenterne for at indføre karakterer i 7. 
klasse er, at eleverne selv ønsker det. Selvfølgelig vil 

Karakterer, hvorfor?

Kasper Holmelund Holmstrand 
Formand i DSU Næstved

en 7. klasser sige, at han gerne vil have karakterer. 
Alle vil jo gerne vide hvordan de ligger, og prøve at 
blive bedømt. Spørgsmålet vi skal stille eleverne, er 
ikke om de vil have karakterer, men i højere grad om 
de bliver pressede af dem. Det ville give et langt mere 
nuanceret billede af sagen

Der skal selvfølgelig gøres meget mere for at højne 
unge menneskers mentale sundhed, men vi skal jo 
starte et sted. Derfor mener jeg virkelig at man skal 
tage denne sag op igen, og sørge for, at 7. klasser ikke 
skal have karakterer, da det er det bedste for vores 
kommende generationer.
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Socialdemokratiet har en stand på 
Messe&Marked i Herlufsholm Hallerne

lørdag den 30. marts 2019 kl. 10-16.

Det ene M deltager: 
Marianne Vind.

Kvindernes internationale kampdag
8. marts er kvindernes internationale kampdag. Det 
er også en festdag, hvor vi fejrer de resultater, vi har 
opnået – og det er mange. Men er vi i mål? Har vi reel 
ligestilling i Danmark? Måske på papiret, men på en 
del områder mangler vi meget endnu.

Mette Frederiksen havde inviteret en masse gode 
kvinder til morgenmadsarrangement i det socialde-

mokratiske gruppeværelse med de smukke nye ma-
lerier. Den indbydelse sagde jeg naturligvis ja tak til! 
Og det var et fint arrangement med en række talere 
og en masse kloge samtaler hen over bordene.

Der blev rejst en række vigtige emner, både de klassi-
ske med ligeløn, lige karriereforløb til det første barn 
bliver født, forskelle i pensionsopsparing, kvinder i 
bestyrelser, #metoo og så videre. Der var gode indlæg 
om udsatte kvinder som overset gruppe, om at der 
ikke er fri abort på Færøerne, om verdensmålene og 
kvinders ret til at bestemme over egen krop. 

Men der var også de indslag, som både giver stof til 
eftertanke og stor munterhed: hvordan kan man finde 
på at se på figurerne på lyssignaler som et ligestil-
lingsproblem? Men også over at en 8-årig begynder at 
grine og ikke tror på, at borgmesteren er borgmester, 
fordi hun er en pige! Ligestilling har mange facetter 
og der er fortsat meget at arbejde med – men det er 
nok ikke lige vigtigt!

Vanen tro holder jeg mig i baggrunden på billedet.
Ida Marker, Regionsformand
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GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | 

Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | 

Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBIND-

ING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | 

Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | 

Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort 

| BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | 

Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | 

Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH 

| Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups 

| LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstil-

lingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMATPRINT | 

Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | 

DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Visi-

on | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMAT-

PRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | 

Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | 

Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBU-

TION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  

OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | 

Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | | 

LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstil-

lingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmap-

per | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  

| STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Stream-

ers | Kuverter | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | 

Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | 

Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | 

Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | 

Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | 

GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | 

Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | 

Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | 

Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | 

Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiket-

ter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpa-

pir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | 

Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | 

Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMAT-

PRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | 

Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | 

One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | 

STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Stream-

ers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | 

Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | 

DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesed-

ler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | 

Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFF-

SETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | 

Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | 

Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBIND-

ING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | 

Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | 

Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RET-

OUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | 

Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger 

| SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | 

Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssyste-

mer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMATPRINT | Foldere | 

One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITAL-

PRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | 

Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | 

Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | 

DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | 

Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | 

Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups   | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | 

GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | 

Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | OFFSETTRYK | 

Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter | Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | 

Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | 

Labels | Brevpapir | Flyers | Bøger | SCAN | Bannere | Hæfter | Roll-Ups | LAYOUT | Salgsmapper | Folietekster | Streamers | Kuverter | Faktura | DIGITALPRINT | Postkort | Kalendere | Posters | Brochurer |  OFFSETTRYK | Bagvægge | Blokke | Vinduefolie | Visitkort | BOGBINDING | Etiketter 

Kataloger | Rapporter | Blanketter | RETOUSH | Wire-o | Flyers | Udstillingssystemer | Pjecer  | STORFORMATPRINT | Foldere | One-Way-Vision | Løsblade | Idemsæt | DISTRIBUTION | Magnetskilte | Stemmesedler | Flag | etc... | GRAFISK DESIGN | Skilte | Plakater | Labels | Brevpapir | 
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Møllegaardsvej 3C  
DK-4684 Holmegaard  
info@sangillgrafisk.dk
www.sangillgrafisk.dk

Ring: 55 53 05 05

Offset-tryk
XL-print

Digital-print
Grafisk design

SanGiLL Grafisk 

3F Sydsjælland
Holsted Park 29, 4700 Næstved
Tlf. 7030 0886
sydsjaelland@3f.dk

Er det dig som skal hjælpe 
Marianne Vind med at blive 

valgt med rigtige mange personlige 
stemmer til Europaparlamentet?

Kontakt din partifor-
eningsformand og hør 
hvilke opgaver der er og 
hvad det indebærer.

EP-valg 
2019

Næstved Kredsen inviterer til en spændende 
byvandring m.m.

lørdag 11. maj 2019 kl. 13.00 

I �00 år har Næstved haft socialdemokratisk by-
styrer. Men hvad og hvor har diverse borgmestre 
sat deres præg på byen. Det vil Carsten Rasmus-
sen og senere Rasmus Nielsen fortælle om og vise 
rundt i byen.

��.00 Vi mødes ved Rådhuset – Carsten 
tager imod, og fortæller om byen og 
udviklingen i fremtiden. 

�4.00 Rasmus Nielsen viser efterfølgende 
rundt i Næstved og fortæller om forti-
den. 

ca �5.�0 Slut.

Af hensyn til at alle kan høre hvad der bliver 
sagt er tilmelding nødvendig. 

Tilmelding til Søren E. Andersen:  
andersen_soeren@hotmail.com 
mobil ���5 0��4

Max. deltagerantal: 35 pers. (først til mølle).

Arrangementer er gratis og alle er velkommen-
de…

Vi glæder os til at se dig. 

Socialdemokratiet i Næstved Kredsen    

Næstved i fortid og 
fremtid 

- 100 år med socialdemokratiske borgmestre 

Omklassificering af veje

Af Helle Jessen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Byrådet

Jeg har valgt at tage problemstillingen vedr. omklas-
sificering af veje op nu, fordi jeg er sikker på, at før 
eller siden vil nogen, i et nyt byråd med en anden for 
bordenden i Teknik- og Miljøudvalget, få et ønske om 
at harmonisere dette område, hvor tilfældighederne 
tydeligvis råder.

Sidste gang man kiggede på området, var det mil-
dest talt en katastrofe for den rekreative færdsel i 
det åbne land. Man havde alene set på, hvad der var 
muligt og ikke på, hvilke konsekvenser det ville få for 
borgerne. 

Offentlige veje til strande, skove eller andre rekreati-
ve områder med lovlig adgang blev foreslået omklas-
sificeret, hvilket så uskyldigt ud, idet folks ret til at 
gå eller cykle på en sådan vej ikke blev ændret. Men 
private vejejere kan slippe af sted med at forbyde bil-
kørsel, såfremt de er enige, og ryttere kan altid forby-
des adgang på private fællesveje. 

I praksis ville det have betydet, at f.eks. vejen fra 
Klinteby Frihed ned til Klinteby Strand kunne være 
blevet lukket, så man ikke længere kunne køre ned 
til p-pladsen ved stranden. Eller hvad nu, hvis vejen 
fra Vejlø ud til Vejlø Skov var blevet til privat fælles-
vej? Her skal der ikke megen fantasi til at forestille 
sig, at baronen kunne få idéer til, hvordan han kunne 
minimere den fremtidige færdsel på en af hans pri-
vatejet vej.

Utallige er de konflikter og klagesager, der har ud-
spillet sig i kølvandet på diskussioner om adgangen 
på private fællesveje. Politikerne bør derfor se på, 
hvilke tvistigheder en omklassificering kan afsted-
komme. 

På landet har vi veje, hvorpå der ligger en enkel 
ejendom. Her kan man diskutere rimeligheden i, at 
det er resten af samfundet, der har ansvaret for et 
vejstykke, der ofte blot er sidste rest af en gennemgå-
ende offentlig vej. Som blind vej, uden andre brugere 
end en enkel husstand, har den karakter af privat 
vej.

I de gamle kommuner herskede der forskellige kul-
turer. I Næstved har langt de fleste veje i nyere vil-
lakvarterer status af private fællesveje. Tanken er, at 
i et lukket villaområde, er det alene beboerne, eller de 
som har ærinde til disse, som benytter vejene. Der er 
dog også en del gamle villakvarterer, hvor vejene er 
offentlige til trods for, at kvartererne siden er blevet 
lukket af, så vejene ikke længere fungere som gen-
nemkørselsveje.

Uden for Næstved by er næsten alle veje offentlige 
(bortset fra de, som er private). Det betyder, at kom-
munen har ansvaret for veje i lukkede villakvarterer, 
hvor der ikke forekommer almen færdsel. Eftersom 
gående og cyklister ikke kan forhindres adgang på 
private fællesveje,  vil en omklassificering ikke be-
røre f.eks. skolebørn, der går eller cykler gennem et 
villakvarter. Kommunen kan i øvrigt vælge at lade 
en privat fællesvej få status af offentlig sti og derved 
være med til at afholde en del af udgiften til vedlige-
holdelse.

Omklassificering af en vej skal besluttes af byrådet. 
Herefter skal sagen ligge, indtil der har været et nyt 
valg. Et nyt byråd skal herefter gentage beslutnin-
gen. Der er derfor tale om en meget lang proces. En 
vej, der foreslås overdraget til beboerne, skal være 
nyistandsat. Derfor skal vi i første omgang fokusere 
på at få fastsat kriterierne. Så har man fremover et 
gennemarbejdet grundlag for at vurdere, om en om-
klassificering af en given vej er formålstjenligt. Man 
kan så have et ydmygt håb om, at fremtidige politi-
kere husker at tage alle aspekter med, når beslutnin-
gerne tages. 

Det ville være dejligt, hvis vi havde råd til at lade 
alle veje være offentlige. Men som økonomien ser ud 
nu, bliver vi nødt til at forholde os til, at der her er 
et område, hvor der på sigt vil kunne spares penge. 
Jeg foretrækker, at vi arbejder med denne svære sag, 
medens S/jeg sidder for bordenden. Så kan vi styre 
processen og påvirke kriterierne. Derefter bliver det 
så op til et fremtidigt byråd at gennemføre eventuelle 
omklassificeringer i praksis. 
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Kredsgeneral-
forsamling

Socialdemokratiet i Næstved Kredsen afholder 
generalforsamling

onsdag den 25. april 
kl. 19.00

Restaurant De Hvide Svaner 
Karrebækvej 741, 4736 Karrebæksminde 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Alle medlemmer af socialdemokratiet i 
Næstved Kredsen er velkomne og har 

stemmeret i hht. vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, fremsendes efter vedtagelse i en 

foreningsbestyrelse til kredsformand Søren E. 
Andersen senest den 5. april (pga. påske).

Der vil være indskrivning til generalforsamlin-
gen fra kl. 17.30.

Der vil blive serveret et måltid mad kl. 18.00.  
Øl og vand m.m. kan købes.

Tilmelding til spisning senest 17. april 
til Hanne Sørensen mail: hasor@naestved.dk 

mobil 2097 3812.

På kredsbestyrelsens vegne:  
Søren E. Andersen formand 

mail: naestvedkredsen@gmail.com

KREDS- 
GENERALFORSAMLING 

onsdag den 
25. april 2019 kl. 19.00 

Dagsorden
  �. Velkomst v/kredsformand Søren E. Ander-

sen

  �. Fastsættelse af forretningsorden

  �. Valg af dirigent 

  4. Konstatering af mødets lovlige indvarsling

  5. Godkendelse af dagsorden

  6. Konstatering af de stemmeberettigedes an-
tal

  7. Valg af stemmetællere

  8. Beretning om kredsens politiske og organi-
satoriske virksomhed v/kredsformanden

  9. Aktivitetsplan v/ kredsformand og hjæl-
pende næstformand

�0. Godkendelse af det reviderede regnskab 
med revisorernes bemærkninger. Omdeles 
på generalforsamlingen

��. Fastsættelse af kontingent – kredsbestyrel-
sen foreslår standardkontingent

��. Behandling af indkomne forslag

��. Valg til bestyrelsen ifølge vedtægterne  
På valg er:

 a. Kredsformand (Søren E. Andersen)  
 for � år

 b. � bestyrelsesmedlemmer for � år  
 (Anne, Aligo og Mette)

 c. � bestyrelsessuppleant for � år  
 (efter Mette)

 d. � revisorer for � år  
 (Jørgen Knudsen og Bo Raymond)

 e. � revisorsuppleanter for � år  
 (Verner Elkjær Jensen)

�4. Opstilling af folketingskandidat Magnus 
Heunicke 

�5. Politisk beretning fra Byråd, Regionsråd, 
Folketing med efterfølgende debat

�6. Eventuelt

Malermester

P. E. Jensen A/S
Gramsvej 12, 4700 Næstved
www.pe-j.dk
al@pe-j.dk

Alt malerarbejde udføres

5572 9986

NavNe I FarteN ...
• Mange af vore politikere kom i direkte kon-

takt med vælgerne, da de deltog i Socialdemo-
kratiet Næstved Nordvests stand ved Lions 
Clubs Fuglebjergmesse. Først og fremmest fik 
vor EU-kandidat Marianne Vind mulighed 
for at snakke med vælgerne som optakt til 
EU-parlamentsvalget �6. maj. Også folke-
tingsmedlem Magnus Heunicke fik talt med 
vælgerne, da han kiggede forbi. 

 

Borgmester Carsten Rasmussen kiggede 
forbi sammen med flere af de socialdemokrati-
ske byrådsmedlemmer. Alle kunne høre, hvad 
der rører sig blandt befolkningen. 

 
 Socialdemokraterne kunne slå på, at partiet 

vælgermæssigt er det største i den gamle  
Fuglebjerg Kommune, og interessen var da 
også stor for at hilse på vore politikere.

 Socialdemokraterne har i flere år haft en 
stand ved byfesten i Fuglebjerg, og her venter 
man spændt på, om det lykkes for de lokale 
kræfter at lave en ny byfest, nu da den lokale 
forening bag byfesten har besluttet at lukke 
ned.

• Fladså Partiforening afholdt generalfor-
samling torsdag 28. februar 2019. En enkel 
tåre i øjenkrogen kunne ses til årets general-
forsamling i Fladså.  
 
Werner Elkjær 
havde valgt at 
takke af som mange 
årigt medlem i 
bestyrelsen, og for 
det store arbejde 
kvitterede forman-
den Flemming 
Bjerregaard med 

blomster, snaps og et æresmedlemsskab, samt 
et sort glas med indgravering blev det til. Jes-
per Gammelgaard overtager nu kassererens 
plads.

 Generalforsamlingen med 50 pct. medlems-
deltagelse forløb fint og med gode diskussio-
ner, særligt om SKAT og om socialdemokra-
tiets rolle i udlændingedebatten. 

 Charlotte Roest 
orienterede om 
det første år som 
byrådsmedlem, 
og der blev sendt 
drøje hug til ved-
tagelsen af kom-
pressorstationen 
i Everdrup.

• May-Britt Jensen, medlem af Næstved 
Midt, deltager som en af frontfigurerne i par-
tiets pensionsudspil. Så hvis I tænker at det 
var en I kendte, som var på plakaterne rundt 
om i landet, så er det fordi at hun er her fra 
kredsen!

• Redaktør for Kurer og kasserer i DSU Næst-
ved, Nicolai Johansen, var den �.-5. marts 
i Bruxelles for at lære noget mere om hele 

institutionen som er EU. Det var han sammen 
med andre EP-koordinatorer fra DSU, som 
han skal arrangere DSU’s EP-valgkamp med! 
Der er blevet berettet om gode snakke, lækre 
pomfritter, øl og muslinger fra EU’s højborg!
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Formand for
Socialdemokratiet i Næstved
Søren E. Andersen
Poppelvej �4, Fensmark
4684 Holmegaard  
Tlf. ���5 0��4 
naestvedkredsen@gmail.com

Kasserer Hanne Simonsen,
Kilde Alle �5, Fensmark,
4684 Holmegaard
Tlf. 5�5� 7974
hansi�947@outlook.dk

Formand, Næstved Syd
Per Andersen
Bogensevej �7, lejl. �89
4700 Næstved
Tlf. 557� 7��9
peran@stofanet.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
Mobil ��7� 0608
flemming.bjerregaard@outlook.
dk
www.socialdemokraterne.dk/
fladsaa

Formand, Holmegaard
Christian v. Benzon 
Alleen ��, �., lejl. �
47�6 Karrebæksminde
Mobil �8�4 40�7 
christian.benzon@icloud.com 

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

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Østerbrogade �4�, 5 tv, 
��00 København Ø
Tlf. 6�6� 44�5
smahe@ft.dk

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

Formand for Socialdemokratiet, 
Region Sjælland
Ida Marker
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
Tlf. �6�� �6�0
idamarker@gmail.com

DSU
Kasper Holmelund Holmstrand 
Platanvej �9, 4684 Holmegaard, 
tlf. ���6 4��8, 
hhhkasper@live.dk

Gruppeformand, 
ambassadørkontakt
Hanne Sørensen
Mobil �097 �8��
hasor@naestved.dk

Kontakt

Mail-adresse
Har du ikke tidligere sendt din mailadresse, eller har du 
fået en ny, så bedes du sende den til:  
kartotek@socialdemokraterne.dk eller tlf.: 7��0 0846,  
da det vil hjælpe os i kommunikationen med dig.

Næstvedkredsens hjemmeside og Facebook
Hjemmeside: soc-naestved.dk 
Facebook: Socialdemokratiet i Næstved

Aktivitetskalender
Dato Lørdagsmøder Partiforeningerne Kredsen

�0. marts Generalforsamling -  Midt

��. marts Generalforsamling -  Holmeg.

��. marts Generalforsamling -  Suså

�4. marts
Borgmestre i 100 år.  
Gl. Ridehal kl. ��.�0

�0. marts
Messe&Marked  
i Herlufsholm Hallerne kl. �0.00

  6. april
Hos Metal kl. 9.00-�0.�0
Arr. Syd

�4. april Kredsgeneralforsamling

  �. maj

Holmegaard  
- Folkemusikhuset kl. 7.00.
Suså  
- Glumsø Rejseladen kl. 7.00 
Næstved - Gl. Ridehal kl. 8.00

  4. maj
Hos Metal kl. 9.00-�0.�0
Arr. Midt

  7. maj Byvandring

  �. juni
Hos Metal kl. 9.00-�0.�0
Arr. NordVest

Stand på Axeltorv lørdagene ���. 
og �0. marts kl. �0-��. Opdateres på 
Facebooksiden


