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Goddag til alle
Du sidder her med et større Kurer end normalt.

Årsagen er, at vi om kun 4 måneder skal til valg, 
denne gang kommune og regionsrådsvalgene.

I Næstvedkredsen har vi siden februar arbejdet med 
forberedelserne. Der er meget papir og planlæg
ningsarbejde, der skal foretages inden Kredsen bliver 
mere synlig fra august.
   
Vi havde planlagt at starte vores valgkamp den �4. 
august i Fuglebjerg – men er blevet overhalet inden
om af en ny og større begivenhed den ��. august – og 
nu i Næstved. Mere herom senere…

Det er jo de lokale partiforeninger der fører valgkamp 
for vores pt. �4 byråds og � regionsrådskandidater. 
Kredsen hjælper de lokale regionsrådskandidater. 
Ellers er det Kredsens opgave at hjælpe partifor
eningerne og kandidaterne alt det vi kan, med det vi 
bliver bedt om. 

Kredsen er pt. ved at fremstille og bestille valgplaka
ter, brochurer, skilte til biler m.m. til de lokale kandi
dater – alt sammen i et nyt og spændende design, der 
skal skille sig ud fra mængden. 

Vi har også stadeplads på Torvet frem til nytår ’��, 
samt andre mere lokale arrangementer. Kodeordet er 
synlighed i media og i det åbne rum.

Kære medlem – tag jer tid til at læse vores politiske 
budskaber for det kommende valg, og læse hvad vores 
mange dygtige kandidater står for og vil arbejde for, 
de næste 4 år.

Vi står med mange gode kort på hånden til, ved fæl
les hjælp, at vinde næste valg – så der fortsat er 
socialdemokratisk borgmester i Næstved. Støt op 
omkring kandidaterne – hjælp dem i hverdagen, hvis 

Formanden

Søren E. Andersen 
Kredsformand

du kan. Videresend deres budskaber, hvis du benyt
ter Facebook m.m. og fortæl din familie, venner m.fl. 
om den positive historie om kandidaterne og deres 
politik. 

Sammen er vi stærke… 

Stort tillykke til Magnus for den fine karakter i den 
undersøgelse, som Gallup har lavet over den siddende 
regerings gøren og laden, og som kommer hver 6. 
måned. Trods mange udfordringer for regeringen, er 
befolkningen endnu mere glad for den Socialdemo
kratiske regering end i sidste måling, hvor vi også lå 
højt. Og Magnus kommer for �. gang ind som bedste 
minister. Tillykke

Vi er stolte af dig…….

Husk at vi igen starter lørdagsmøder – 7. august hos 
Metal, hvor MIDT er vært.   

HUSK: Kredsgeneralforsamlingen den �. september 
�0�� kl. �9.00 på De Hvide Svaner. Se mere side �9.  

Forsat god sommer! 
 

Forside: Næstved byvåben, Grønnegade Kaserne. 
Foto: Karsten Madsen.
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Næstved skal være et eksempel, værd at følge! 
”Vi står sammen hver for sig!” Det har været de sidste par års 
slogan, hvor vi igennem afstand har sikret hinanden og passet på 
hinanden med afsavn, isolation og test. Det er en tid, der er ved 
at ende. Men har vi så lært fællesskabets gode dyder, sidder de 
nu fast i os og kan vi bruge den gode ånd videre i vores hverdag 
og virke? 

En valgkamp går i gang i dag, nu er tiden inde til igen at sikre 4 
år med socialdemokratisk styre. Vi har en god borgmester, men er 
vi klar til at endnu en gang at danne fælles front og sikre velfær
den for os alle i Næstved Kommune og den sjællandske region? 

Kan vi stå sammen hver for sig, ikke med afstand, men kan vores 
ønske om en plads i byråd og region forenes i en fælles indsats? 

Er det nu i denne tid vi viser, at vores store ”samfundssind” også 
kan fungere i en valgkamp, i en kreds med flere foreninger og 
kandidater? 

Jeg håber i skrivende stund at alle kandidater, i byråd som re
gion og alle partikammerater, er i gang med at lade op, nyde den 
danske sommer og selvom vi stadig holder øje og passer på, trives 
med at lille Danmark kom igennem, vi vandt kampen mod Co
rona, for vi står sammen som folk og vi ledes af en stærk social
demokratisk regering. 

Lad os bevise at Næstved er et eksempel værd at følge! Lad os 
sammen tage kampen og vinde vores kommune og region igen  
– 4 år mere! 

Husk jeres ”samfundssind” og husk jeres kammerater. Husk også 
dem, som står bag jer i den kommende tid og især når pladserne 
er vundet, men mest af alt, så lad os stå sammen og vinde valget! 
Husk, sejren er først i hus, når alle er i mål!  
Startskuddet er lydt, sæt i gang!

God valgkamp!

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 
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Det vil Socialdemokratiet

Af Carsten Rasmussen
Borgmester

Ligegyldigt hvor du befinder dig i Næstved Kom
mune, kan du komme ud i naturen på få minutter. 
Den Grønne Ring er sluttet. Coronakrisen har givet 
os alle sammen lyst til at finde traveskoene frem og 
vandre rundt i kommunen, og jeg nyder både den 
uberørte og kontrollerede natur.

Når man går tur, flyder samtalen let, og jeg møder 
mange på min vej, som gerne vil snakke og fortælle 
om deres liv. Jeg møder f.eks. familier, der lige er 
flyttet til Næstved Kommune, og som er glade for at 
være her. Mange af dem er pendlere, og de nævner 
altid det med infrastrukturen. Jeg kan heldigvis for
tælle dem, at tingene falder på plads. Vi høster nu 
frugterne af arbejdet med at få motorvej til Næstved 
og hurtigere togforbindelser. Den beslutning har også 
helt afgørende betydning for erhvervslivet i vores 
kommune.

Jeg har også ofte talt med folk fra foreningslivet, der 
har sagt til mig: “Det kan da ikke være rigtigt, at vi 
skal køre til en nabokommune for at komme i en god 
svømmehal”, og det har de jo ret i. Derfor er en ny 
svømmehal i Næstved Kommune tæt på at blive en 
realitet. Helt præcist i år, tages det første spadestik.

Vi har også fået genskabt liv på Holmegaard Værk. 
Der har vi satset med den overbevisning, at det er 

med til at skabe og fastholde vores kultur. Og samti
dig tiltrækker den nye attraktion mange gæster fra 
nær og fjern, som også gerne vil opleve vores historie.

Der er også altid folk, der vil tale om det nye byggeri 
omkring Rampen, stationen og Munkebakken. Nogle 
mener, at det er godt, og andre mener, at det tager for 
meget plads. Flere nævner de mange gode arbejds
pladser, som Udlændingestyrelsen har sikret.

Sådan er der forskellige holdninger, og det skal der 
være plads til.

I Socialdemokratiet er vi stolte over den udvikling, 
der er sket. Og vi vil fortsat have fødderne solidt 
plantet både på land og i by, for at finde gode veje 
til udvikling, stabil økonomi og et godt liv for alle i 
Næstved Kommune.

Derfor håber vi, at du vil læse vores valgprogram, og 
blive klogere på alt det, vi vil arbejde for i de kom
mende fire år.

Vi håber også, at du vil give os din stemme ved 
kommunalvalget den 16. november 2021.

Venlig hilsen
Borgmester Carsten Rasmussen

KOmmUNALVALG ’21                VALGpROGRAm

Husk os på valgdagen
- vi husker dig i hverdagen!

KOmmUNALVALG ’21                VALGpROGRAm

Børn og unge i Næstved Kommune skal have en god 
start på dagen. Og her taler vi ikke om havregryn, 
men om en lang række af de tilbud, som kommunen 
giver. Det drejer sig f.eks. om dagpleje, vuggestuer og 
børnehaver. Vi skal sikre, at vi har gode institutioner, 
som forældrene trygt kan sende deres barn hen i, og 
som har godt uddannet personale.

Folkeskolen er folkets skole og for alle borgeres børn. 
Den skal give børnene en række grundlæggende fær
digheder, og forberede børnene til at være borgere i et 
demokratisk samfund. Og så skal der være lige mu
ligheder for alle i folkeskolen – også for de børn, som 
ikke kommer fra boglige hjem.

For socialdemokratiet er det vigtigt, at børnene får 
et solidt fagligt grundlag i skolen. Man de skal også 
være glade for at gå i skole. Vi ser både skolen som 
uddannelse og som et fællesskab.

I de senere år er der lukket og sammenlagt skoler i 
Næstved Kommune. Det har vi gjort, fordi børnetallet 
faldt, og fordi de penge folkeskolen har til rådighed, 
skal udnyttes bedst muligt.

Børn og unge
Socialdemokratiet ønsker også en god uddannelses 
og erhvervsvejledning på skolerne. Det skal være 
nemmere for eleverne at vælge en ungdomsuddan
nelse, og helst vælge rigtigt første gang.

Men vi skal ikke hvile på laurbærrene. Socialdemo
kratiet vil hele tiden arbejde for, at der kommer nye 
uddannelser til kommunen – også gerne på universi
tetsniveau.

I Socialdemokratiet ønsker vi at alle børn skal vokse 
op i et trygt hjem. Det er en stor ambition. Alt for 
mange børn vokser i dag op i familier, hvor de voksne 
ikke kan passe ordentligt på dem. Børns ret til tryg
hed er noget vi socialdemokrater kæmper for.

Alle børn har ret til en god start på livet og vi skal 
hjælpe flere af de mest udsatte børn og unge tidligere 
og bedre end i dag. Det kræver, at udsatte børn og 
unge og deres familier får den rette hjælp i rette tid.

Fotos, valgprogram: Karsten Madsen
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Socialdemokratiet ønsker en kommune i balance, og 
vi arbejder for et sammenhængende Danmark med 
vækst og muligheder, uanset hvor man bor.

I den nye byrådsperiode skal kommunens borgere,  
politikere og administration sammen se på vores 
landdistriktspolitik “Godt liv på landet”. Politikken 
skal revideres og forbedres. Her håber vi at rigtig 
mange af borgerne vil komme med ideer til, hvordan 
vi sammen kan skabe endnu bedre forudsætninger 
for et godt liv i kommunen – hele livet.

Hverdagslivet i Næstved Kommune er resultatet af 
historiske beslutninger. Politik og politiske beslutnin
ger gør en forskel. Historiske beslutninger f.eks. kom
munalreformer bærer et stort ansvar for den skæv
vridning som mange i Næstved Kommune også lider 
under. Vi kan ikke rulle udviklingen tilbage, men vi 
vil kunne vælge, om vi vil skifte retning.

Næstved Kommune er stor, men alt for lille til store 
forskelle. I Socialdemokratiet insisterer vi på at få 
vendt udviklingen. Sammen kan vi gøre en forskel: 
politikere, lokalråd, foreninger, ildsjæle, borgere og 
erhvervsliv i fællesskab. Alle kan hjælpe med til at 
vende udviklingen. I Socialdemokratiet ønsker vi at 
bakke op om kommunens stærke kræfter, så vi sam

Land og by – Nærheden tilbage
men kan skabe gode levevilkår, tryghed og en bære
dygtig udvikling – både i land og by.

Det gode liv på landet skal ikke være noget, der var 
engang. Næsten halvdelen af kommunens borgere bor 
på landet. Alle har ret til et godt liv. Historiske be
slutninger bestemmer, hvor vi står nu, men fremtiden 
skaber vi sammen.

Vi vil være med til at flere får øjnene op for, at vores 
landsbyer giver rum og plads for at kunne leve på en 
anden måde end i byen. Mindre bysamfund tættere 
på naturen kan give stor livskvalitet. Vi skal derfor 
blandt andet hjælpe til med at få fjernet gamle, falde
færdige og forladte bygninger, som skæmmer.

Vi håber du vil være med?

KOmmUNALVALG ’21                VALGpROGRAm

Det er vigtigt, at vi er en kommune i vækst, med god 
infrastruktur og gode transportforbindelser i og om
kring Næstved Kommune, så man kan få job og hver
dag til at hænge sammen.

På vejområdet er der heldigvis sket meget i den sene
ste tid. Vi har fået gjort vores omfartsveje færdige. Nu 
kan man komme rundt om Næstved, hvis man ikke 
har et ærinde i centrum. En tidsbesparelse for bili
sterne, det er godt for miljøet. Endelig er det lykkedes 
et bredt flertal i Folketinget at lave en aftale, som 
sikrer anlæg af vores længe ønskede motorvej mellem 
Rønnede og Næstved. Vi havde alle ønsket os, at der 
blev taget hul på anlægget af motorvejen før. Trods 
det glæder vi os over, at startskuddet lyder i løbet af 
de første 5 år, af den nye �4 år lange aftaleperiode. Og 
så skal Fensmark kobles op på fordelerringen, så også 
de får gavn af den kommende motorvej.

Og med anlægget af DSBværkstedet til ellokomoti
ver syd for byen, bliver vi et knudepunkt for togfor
bindelserne mellem Femern Belt og nordover. 

Der er også på togforbindelserne 
sket rigtigt meget. Nu er banen 
mellem NæstvedRingsted og Næst
vedKøge elektrificeret og vi kan se 
frem til kortere rejsetider og færre 
forsinkelser til glæde for vores man
ge pendlere.

Vi ønsker sammenhængende veje, 
bus og togforbindelser, for ingen 
virksomheder eller borgere vil flytte 
til et sted, hvor man hverken kan 
komme til eller fra.

Det er vigtigt at pleje virksomhe
dernes interesser, de der allerede er 
i kommunen, men vi skal også ska
be kontakt til nye virksomheder, der 
kunne tænkes at flytte til Næstved.

Vi skal sikre, at virksomhederne i 
Næstved har de bedst mulige ram
mer for vækst og skabelse af gode 
arbejdspladser. I sidste ende er det 
vækst og nye arbejdspladser, der 
skal finansiere vores fælles vel
færdssamfund.

Erhverv, infrastruktur og bosætning
Derfor skal vi som kommune blive endnu bedre til at 
samarbejde med, og servicere det lokale erhvervsliv. 
Virksomhederne skal opleve, at kommunen er en 
medspiller og de må ikke opleve at rende panden 
mod en mur i deres kontakt med kommunen. Hvis 
en virksomheds udviklingsønske f.eks. strider mod 
en lokalplan, så skal virksomheden ikke blot afvises, 
men kommunen skal gå i dialog og rådgive om andre 
muligheder. 

Kommunen skal via tæt samarbejde med de lokale 
uddannelsesinstitutioner understøtte virksomheder
nes muligheder for at få kvalificeret arbejdskraft.

Særligt de små og mellemstore virksomheder kan 
opleve udfordringer med digitalisering og klimaven
lige omstilling. Der skal vi som kommune være klar 
med hjælp og kunne pege virksomhederne i retning 
af de helt rigtige offentlige og private rådgivningsord
ninger.
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BYRÅDSKANDiDATER 16. NOVEmBER

Carsten Rasmussen, 50 år
Født og opvokset i Næstved.  Gift med Lisbeth. 
Titel som far og farfar 

Jeg har været borgmester i �0 år og ønsker at forsætte 
mit arbejde for at gøre Næstved Kommune til et fortsat 
godt sted at bo, arbejde, uddanne sig og drive virksom
hed i.

Det skal også være en kommune der tager hånd om de 
mange opgaver der er i en så stor kommune som Næst

ved. Vi har mange arbejdspladser inden for alle områder, så jeg vil være med 
til at sikre, de har gode vilkår.

Vi bor over 8�.000 borger i Næstved Kommune og vi har alle forskellige 
behov livet igennem. Det skal en kommune kunne være med til. Det arbejde 
vil jeg gerne fortsat være i spidsen for.

michael perch, 31 år
Lærer, byrådsmedlem og familiefar 

Siden jeg var �7 år, har jeg været en aktiv del af partiet. 
Vi har brug for et socialdemokrati, der værner om de 
svageste og om et stærkt sikkerhedsnet. I dag er jeg 
bosiddende i Fensmark med min hustru Lærke og vores 
� børn. 

 Vi skal sætte omsorgen først, fra livet starter og til 
det ender. Sagt med andre ord, så er den kernevelfærd 

kommunen skal levere for vores børn, ældre, sårbare, udsatte og mennesker 
med handicap, den absolutte topprioritet. For at lykkes med det, skal vi også 
være ansvarlige arbejdsgivere og huske det gode arbejdsmiljø og tillid til 
vores ansatte. 

 Det samme gælder virksomheder, vi samarbejder tæt med. Der skal sikres 
elev og lærepladser, ligesom kædeansvar og arbejdsmiljø skal være i orden. 

Vi skal som kommune udvikle os med nye uddannelsesmuligheder.

 

Hanne Sørensen, 56 år
Socialpædagog  
- medlem af Næstved Byråd siden 2014 

I mange år har jeg arbejdet med samfundets udsatte 
mennesker (misbrugere, kriminelle, hjemløse og borgere 
med sindslidelser).

Det er for mig blevet en livsopgave og hjerteblod, det lig
ger simpelthen i mit DNA, at forsøge at gøre en forskel for 
de mange mennesker, som lever på kanten af samfundet. 

Jeg kan på ingen måde redde alle, men jeg kan gøre alt hvad der er muligt, 
for dem jeg møder på min vej. Og det er vigtigt for mig, at vi husker at sætte 
mennesket i centrum – ALLE kan få brug for en ekstra chance i livet.

Så lad os nu investere i mennesker, fra vugge til grav!  

marianne Olsen, 40 år
medlem af Næstved Byråd siden 2014 

Udannet industrislagter og socialog sundhedsassistent. 
Har arbejdet i 7 år i hjemmeplejen i Næstved Kommune. 
Studerer nu til bachelor i offentlig administration.

Mor til Naia på 5 og Bastian på 9 år.

Via mit arbejde i hjemmeplejen har jeg mødt mange 
mennesker, i meget forskellige livssituationer. Jeg ønsker 

at vi møder mennesker hvor de er, og med de behov de har. At vi hjælper med 
den rette støtte og omsorg, således at de kan håndtere eget liv bedst muligt. 
Uanset alder.

Relationer skaber tillid og forståelse, og det er vigtigt at skabe relationer til 
borgerne, for at hjælpe med de bedste forudsætninger til mestring af eget liv.

Alle har ret til et værdigt liv – fra spædbarn til den ældre i sin sidste 
tid.

Linda Frederiksen, bor i Glumsø - 54 år
Formand for Kultur- og Demokratiudvalget 
Havnebestyrelsesmedlem - Distriktschef i ALDi 

Alle har ret til et godt liv!
Hvis det kræver hjælp fra kommunen, skal vi være klar. 
Omsorg er vigtig uanset om man er 0 eller �00 år.

Men det er lige så vigtigt, at vi styrker børn & unge, så 
de kan klare sig gennem hele livet.

Jeg vil arbejde for, gennem tæt samarbejde med erhvervslivet, at alle unge 
efter endt folkeskole går videre i uddannelsessystemet eller får et job.

Jeg vil gerne indføre et fritidsklippekort, så der hvert år er et tilbud til alle 
børn fra 0�8 år. Det skal være med til at sikre at alle børn har mulighed for 
at møde kultur og fritidslivet.

Jeg tror på, at en styrkelse af borgerinddragelse tidligt i udviklingsplaner, 
vil give bedre løsninger.

Tina Højlund pedersen, 54 år
Sekretariatschef, DiRF - dirf.dk

Bæredygtig vækst og udvikling
Fortsat udvikling med øget bosætning og bedre erhvervs 
og uddannelsesmuligheder bredt fordelt i hele kommu
nen. Mere samarbejde mellem det offentlige og private 
med flere jobs, lære og praktikpladser – især til unge på 
tværs af brancher.

Klima og miljø i fokus
Sjællands største pendlerkommune skal have offentlig og privat transport, 
der virker. Fokus på gode togforbindelser, motorvej på rute 54 og tværforbin
delse i regionen. Grøn energi og cirkulær økonomi er fremtiden.

Bedre idrætsfaciliteter og styrket foreningsliv
Flere tidssvarende idrætsfaciliteter for såvel bredde som elite og bedre 
muligheder for et stærkt foreningsliv bredt fordelt på sportsgrene. Det giver 
mere sundhed og velfærd til alle.

KOmmUNALVALG ’21                VALGpROGRAm

Er du psykisk syg, eller et menneske, der er psykisk 
sårbar?
For rigtig mange mennesker betyder det intet, i hvil
ken rækkefølge disse ord nævnes – men for de bor
gere, der hver dag kæmper en kamp med forskellige 
diagnoser – er der en verden til forskel.

Mennesket kommer først, sygdom eller diagnose 
kommer i anden række, Og vi skal anerkende, at 
sindslidelser, kan man komme sig over. Nogle kom
mer sig helt – andre delvist.

Hvis vi skal støtte de allermest udsatte, skal vi række 
hånden længere ud. Vi skal give dem en særlig ind

Mennesker med handicap og hele det 
specialiserede socialområde, er en 
væsentlig del af Næstved Kommunes 
hverdag, og det er også velfærd. So
cialdemokratiet ønsker at disse borge
re skal prioriteres og have den nødven
dige støtte og de bedste muligheder.

I Socialdemokratiet har vi respekt for 
mennesker, møder alle i øjenhøjde, 
er rummelige, lyttende, tålmodige og 
nærværende. Og vi har altid i Social
demokratiet prioriteret hele området 
med stor ydmyghed.

Vi ønsker at tage vare på de men
nesker, som ikke kan tage vare på sig 
selv. Og vi ser alle mennesker som en 
ressource, men med vidt forskellige 
behov for støtte og hjælp.

Borgere med handicap – psykisk 
sårbare og udsatte

Mennesker med handicap og 
udfordringer i dagligdagen

sats med fokus på det enkelte menneske. Det nytter 
ikke noget at putte mennesker, der har det allersvæ
rest, ned i kasser.

Der findes grupper af mennesker, som vi ikke hjæl
per godt nok. De allermest udsatte, dem på kanten 
af samfundet. Mennesker som lever på gaden med 
prostitution eller misbrug. Det er ofte mennesker, der 
er blevet svigtet hele deres liv – af de forældre, som 
burde passe på dem, eller af systemet. De skal hjæl
pes bedre.

”Præsentation af de nuværende socialdemokratiske 
kandidater til kommunal- og regionsrådsvalg 2021”

Listen lukker først den 1. september, så der kan forekomme ændringer.
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Anders Gjesing, 44 år
Chef i en mindre virksomhed 

Stærk velfærd
Jeg vil arbejde for, at vi har et stærkt og nært velfærds
samfund, der er klar til at understøtte et godt liv hele 
livet igennem: Trygge daginstitutioner, stærke skoler, 
helhjertede sociale indsatser og en nærværende ældre
pleje.

Vækst
Jeg vil sikre, at virksomhederne i Næstved har de bedst mulige rammer for 
vækst og skabelse af gode arbejdspladser. I sidste ende er det vækst og nye 
arbejdspladser, der skal finansiere vores fælles velfærdssamfund.

Fællesskab
De fleste udfordringer løses bedst i fællesskab. Det gælder bl.a. på klima 
og miljøområdet, men det gælder også i foreningslivet. Heldigvis har vi en 
stærk tradition for både formelle og mere frivillige fællesskaber overalt i 
hele Næstved. Disse fællesskaber vil jeg arbejde for at styrke.

Læs mere på www.anders-gjesing.dk

Henrik Rasmussen, 54 år
Har været genbrugsvejleder på Næstved  
genbrugsplads i 6 år

Jeg vil arbejde for mere genanvendelse, også så den al
mindelige borger kan finde ud af det

Jeg vil også arbejde for bedre forhold for udsatte børn og 
unge, som ikke altid får de optimale betingelser.

Kristoffer petersen, 49 år
Bor på Skyttevænget i Næstved, jeg er gift med
Diana og sammen har vi to store børn. 

Til dagligt arbejder jeg på Marjattas værksteder hvor jeg 
har ansvaret for alle Marjattas beskyttede værksteder.

Her udover er jeg valgt af andelshaverne i Næstved 
Fjernvarme til at sidde i bestyrelsen. I Næstved Fjern
varme er jeg betroet posten som næstformand, som jeg 

også sætter en stor ære i at være en værdig ambassadør for fjernvarmen og 
andelshaverne som har valgt mig. 

Jeg har valgt at melde mig som kandidat for Socialdemokratiet fordi jeg 
ønsker at være med til at udvikle Næstved Kommune.

Som menneske og borger er jeg meget optaget af at gøre Næstved Kom
mune, hvor den grønne omstilling er i højsædet, samt at alle skal behandles 
ordentligt.

Lars Westermann, 63 år
I kender mig fra Slusehuset, loppemarked i Kar-
rebæksminde og arbejdet for Næstveds turist-
erhverv.

Bor vestpå i den lille flække Kyse sammen med Lotte. 
Har fire voksne børn, foreløbig 7 børnebørn og stadig en 
svigermor på 95.

Jeg har ved mit politiske arbejde i kulissen påvirket 
mange beslutninger: Den formelle model for lokaldemo

kratiet – lokaler til det helt lokale kulturliv – turismeindsatsen – land og by 
i balance, og, og ...

Meget trænger til et serviceeftersyn i forreste række – og der vil jeg gerne 
være med – men det skal ske ved at bringe de rette i spil, og i et samarbej
dende byråd.

Det gode liv i hele kommunen – et grønt samfund – fuld respekt for de frivil
lige ildsjæle og kultur for os alle.

Vi har så meget at byde på i Næstved Kommune – vi gør det sammen!

Jan Grabas, 56 år
Sagsbehandler ved Lejernes Hus, Formand for
partiforening i Nordvest. Boligretter, samt med-
lem af Huslejenævnene i Vordingborg og Faxe

Nøgleord for mine politiske visioner og virke er: 
Bæredygtighed, Muligheder og Menneskelighed.

Bæredygtighed er at passe på jorden. Den må ikke 
skades af måden vi lever på. Derfor skal vi, også lokalt, 

skabe de bedste muligheder og betingelser for mennesker og miljø – både nu 
og i fremtiden.

Men bæredygtighed er også menneskelige egenskaber som at sikre social 
retfærdighed, ligeværd og fælleskabsfølelse.

Desuden er bæredygtighed at have styr på økonomien – også på længere 
sigt.

Med ovennævnte skabes medansvar, medindflydelse og muligheder for en 
positiv udvikling i Næstved Kommune.

Tony ploug, 64 år
Førtidspensionist, med i integrations- og  
Handicaprådet samt fritidsudvalget 

Formand i Dansk Handicap Forbund & LAVIA 
 gennem dette har jeg fået indblik i kommunens hjælp 
til mennesker med handicap. 

Retssikkerhed for mennesker med handicap og socialt 
udsatte ligger mit hjerte nært, og disse borgere skal prio

riteres og få den rigtige støtte og de bedste muligheder første gang de søger 
hjælp. Tilgængelighed er utrolig vigtigt – hvis medborgere med handicap 
ikke kan inkluderes i samfundet p.g.a. manglende tilgængelighed, fungerer 
samfundet ikke. 

Borgere med handicap (børn, unge, voksne og ældre) er en ressource – jeg vil 
kæmpe for en velfærdspolitik, der sikrer et trygt og værdigt liv og alderdom 
– ældrepolitik skal sikre en værdig/tryg pleje til dem der skal have støtte og 
hjælp i hverdagen.

Janne G. Nissen, 66 år
Byrådskandidat 

Mærkesager: Børn/Unge – Ældreområdet

Jeg er født og opvokset i Herlufmagle samt boet der en 
stor del af mit voksenliv. Nu bor jeg i Næstved med min 
mand.

Jeg har arbejdet som medlemssekretær for Socialdemo
kratiet på Christiansborg, samt undervist borgere af 
anden etnisk herkomst i viden om det danske samfund.

Jeg er på nuværende ansat på vaccinecentret i Arena Næstved.

Jeg vil have meget fokus på skoler og undervisning af børn og unge.

Det skal være gode fritidsaktiviter, fritidsklubber og sportsklubber.

Ældre skal have det godt og passes godt på, d.v.s. fokus vil være på hjemme
plejen og ældrecentre.

Ældreklubber med aktiviteter for ældre er vigtige for at skabe aktiviteter for 
dem, så der skal fokus også være.

Lars Refsgaard Henriksen, 65 år
Advokat, mediator, tidligere lærer og lærerråds-
formand på ZBC, Næstved Handelsskole 

I mit arbejde har unge mennesker og sager om børn og 
voldsramte kvinder stået mit hjerte nærmest.

I min fritid er jeg sammen med mine børn og �� bør
nebørn, synger i kor, motionerer, nyder naturen og min 
have.

Jeg vil gerne i byrådet for at bakke op om den udvikling, borgmester Carsten 
Rasmussen har stået for, og fordi jeg har en række mærkesager:

• Sikring af en god ældrepleje
• Bedre indsats for udsatte børn, gerne flere adoptioner
• Bedre hjælp til misbrugere
• Ordentlig behandling af borgerne
• Grøn omstilling, gerne mere vild natur.
• Gode kulturtilbud til alle borgere
• Fokus på alle områder i kommunen.

Brian Hornbek, 40 år
Uddannet murer og teknisk assistent, og har 
over 10 års erhvervserfaring 

Opmåler for murerarbejdsmænd/bygningsarbej-
dere, bestyrelsesmedlem og siddende i murerklub 
i 3F Midt- og Østsjælland.

 Jeg vil gerne genopstille da jeg trives i lokalpolitik, 
og har i denne periode haft en god personlig og faglig 
udvikling, og vil derfor kunne bidrage med mere erfaring 
og viden til en ny periode i byrådet. 

Jeg mener at et mangfoldigt byråd skaber den største udvikling for Næstved. 

Mærkesager:
• Aktivt Næstved – liv og kultur for alle 
• Erhvervsvækst og infrastruktur – en bæredygtig og attraktiv udvikling til 

gavn for alle
• Foreningsliv – skabe rammer for et sundt kultur, idræts og fritidsliv for 

alle
• Børn & unge – Et godt børneliv er nøglen til et godt voksenliv.

BYRÅDSKANDiDATER 16. NOVEmBER
Charlotte Roest, 51 år
Byrådsmedlem, frivillig lokal ildsjæl og mor til 3

Før selvstændig bagerfrue, senere arbejdskade-
ramt konditor – nu studie i offentlig administra-
tion, politik og forvaltning. 

Kæmper for en bedre fremtid, et stærkere og ligeværdigt 
velfærdssamfund, hvor vi alle har værdi og bidrager – alt 
vi overhovedet kan.

Mærkesager

�: Demokrati og fællesskab. Løgne og usandheder må aldrig være Næstved. 
Kun via samtalen, i en respektfuld tone, skal vi finde Næstveds fælles 
bedste.

�: Liv på landet. Vækst og udvikling i hele Næstved, fordi hverdagen leves 
helt lokalt. På landet skal være trygt, godt og muligt – at bo og leve, hele 
livet.

�: Bæredygtig fremtid. Vi skal indarbejde FNs �7 Verdensmål i al kommunens 
politik og forvaltning, for en mere bæredygtig udvikling – lokalt og globalt.

Aligo Francis, 39 år
Omsorgshjælper, Fmd. i Naest Ved Afrika,  
byrådsmedlem 

• Styrke integrationen.
• Børn og unge er vores fremtid.
• Styrke samarbejdet mellem kommune og foreninger.
• Skabe fællesskaber via kulturelle oplevelser.

 Nydanskere skal føle at de er en del af fællesskabet og 
tage et fælles ansvar. Jeg ved hvor vigtigt det er at fami

lie, venner samt det kommunale system tager en “bid” af ansvaret, for en god 
integration.
Børn og unge er vores fremtid. Det er vigtigt, at vi har en positiv dialog gen
nem det politiske arbejde samt at børn og forældre får den rette hjælp. 
Vi har fantastiske ildsjæle i vores kommune. Der skal skabes et endnu tæt
tere samarbejde mellem kommunen og foreningerne. 
Jeg tror, at kendskab til hinanden gennem kulturelle oplevelser vil danne et 
bredere fællesskab og knytte os endnu mere sammen.

 Plads til os alle! 

Jørgen Christiansen, 49 år
Socialpædagog, Karrebæksminde

Jeg har været byrådsmedlem i 8 år og mit sigte har 
været økonomisk ansvarlighed koblet med social retfær
dighed. Ved genvalg, vil jeg som det første finde sammen 
med de andre byrådsmedlemmer i et forpligtende bredt 
samarbejde. Det mener jeg, at borgerne og kommunen er 
bedst tjent med.

Jeg ønsker fortsat at kæmpe for den tidlige indsats. Dette er den bedste 
investering både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Minimumsnorme
ringer i vores dagtilbud, som sikrer børnenes positive udvikling, er sta
digvæk mit fokus. 

Samfundsøkonomisk ved vi, at en positiv udvikling sparer kommunen penge 
på specialtilbud senere. Vigtigst er det, at vi ikke blot bryder den negative 
sociale arv for det enkelte barn, men at vi bryder selve mønstret.

per Sørensen, 62 år
Overlærer,  
medlem af Byrådet siden 1985. Byrådets Nestor

Klima og miljø skal tænkes ind i alle beslutninger. Det 
skylder vi vores efterkommere.

• Penge til kultur og fritid er godt givet ud. Mere af det, 
og en skøjtehal.

• Flere private jobs giver velstand. Der er mange nye 
jobs inden for genbrug, upcycling og ved at omdanne 
nuværende havneområde.

• NKs ansatte skal have færre møder, mindre bureaukrati, nærledelse og 
større råderum. Det vil være til gavn for børn og ældre.

• Der skal være gode tilbud og udvikling både i den store by og i landområ
der. Vi er en kommune.

Helle Jessen, 68 år
Billedkunstner   
Formand, Teknik- og miljøudvalget  

Den accelererende biodiversitetskrise kalder på hand
ling. Med den kommende naturpolitik gældende for 
offentlige arealer går vi foran og viser retningen, så der 
kommer mere vild natur til glæde for såvel mennesker 
som dyr i Næstved Kommune.

Coronakrisen har vist, at Næstved Kommune med sin friluftsstrategi er på 
forkant med borgernes stigende behov for at kunne komme ud i naturen. Vi 
skal fortsat sikre mere plads til rekreative interesser. Men det skal ske på 
naturens præmisser. 

Miljø og bæredygtighed har været debatteret i mange år, og klimakrisen 
dominerede det sidste folketingsvalg. Nu kan de fleste se, at der skal hand
les. Derfor skal vi tænke denne dimension ind i  alle forvaltningsområder, så 
der bliver sammenhæng mellem de gode intensioner, teori og praksis.

Christian von Benzon, 54 år
Jurist 

Jeg har været medlem af partiet i �5 år og bl.a. formand 
for Holmegaard partiforening og medlem af kredsbesty
relsen. Tidligere har jeg arbejdet i SKAT (funktionschef), 
i Holmegaard Kommune (vicekommunaldirektør) og i 
Næstved Kommune (jobcenterchef og juridisk chef). 

Nu er jeg pensionist og bl.a. medlem af bestyrelsen for 
Karrebæk Møllelaug og af Skatteankenævn Sydsjælland. 
Stillede op ved sidste byrådsvalg og blev �. suppleant.

 To områder betyder især meget for mig:

• Alle børn skal have en god start på livet – det er godt givet ud. Styrk 
indsatsen for de mindste børn og deres familier.

• Alle børn og unge skal have chancen for at opleve glæden ved at lære. Sæt 
kræfterne ind på at alle får en uddannelse, som giver mening og ballast til 
livet for den enkelte. 

Evals Gruevski, 45 år
Cand.polit. Kriminalforsorgen  
Jeg vil arbejde for, at Næstved Kommune får de bedste 
institutioner i Region Sjælland. Bedre normeringer, �� 
børn til � voksne i daginstitutionerne. Flere ansatte, så 
der kommer flere hænder i børnenes første �.000 dage af 
deres liv. Det er vigtigt for børnenes læring og udvikling.

Pladsen bliver ikke større ved at proppe flere børn ind i 
det samme rum.

Derfor skal de fysiske rammer være optimale i forhold til kapaciteten. Både 
daginstitutionerne, dagplejen og skolerne skal kunne rumme både børn og 
ansatte samt skabe et godt læringsmiljø. Hvis I synes, at der er behov for 
mere fokus på børnene og de unge, så vil jeg arbejde for højere normeringer, 
gode fysiske lokaler og en ny skole, fordi børnene er den vigtigste ressource 
vi har.
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Vores ældre medborgere er en ressource, og vi skal 
med en socialdemokratisk velfærdspolitik, sikre dem 
en tryg og værdig alderdom.

Socialdemokratiets ældrepolitik skal sikre en værdig 
og tryg ældrepleje til dem, der skal have hjælp til at 
klare sig i hverdagen.

Vores ældre medborgere
Vi skal udvikle vores ældrepleje og føre en aktiv æl
drepolitik, som sikrer værdighed og frihed for dem 
det hele handler om – de ældre – og gerne i samar
bejde med de frivillige organisationer, som f.eks. det 
lokale ældreråd.

Nærvær, medbestemmelse og respekt er afgørende for 
Socialdemokratiets ældrepolitik. De mennesker, der 
har skabt Næstved, skal have en værdig alderdom.

Vi lever lykkeligvis længere og længere, og langt de 
fleste har gode liv uden ældrepleje. De ældre, som får 
svært ved at klare hverdage selv, skal have den hjælp 
de har brug for. Hvad end de har brug for økonomisk 
støtte med f.eks. ældrecheck, hjemmepleje eller en 
lejlighed i et plejecenter.

Derfor har Socialdemokratiet sat en ny retning – Vi 
sætter velfærden først, og det giver Næstved Kom
mune mulighed for at ansætte flere varme hænder i 
ældreplejen og tid til mere nærvær og omsorg for de 
ældre.

Vi skal udvikle vores ældrepleje og føre en aktiv æl
drepolitik, som sikrer værdighed og frihed for dem, 
det hele handler om, nemlig de ældre.
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Susanne Lundvald, 66 år
Ventilationsingeniør, på vej på pension – medlem 
af Regionsrådet og bestyrelsesformand i Zealand  
Sjællands Erhvervsakademi

Det har længe været et stort ønske, at få mere tid til mit 
politiske arbejde og jeg stopper derfor med mit ingeniør
arbejde fra �. august, for at kunne kaste min energi ind 
i valgkampen.

Jeg stiller op til RV�0�� fordi prioritering af �9,� mia kr til sundhed i Region 
Sjælland er spændende og vigtigt. Jeg vil i Regionsrådet fortsat arbejde for 
grønne og bæredygtige løsninger, gode arbejds og uddannelsesmuligheder 
til os her i provinsen og ikke mindst fastholde et godt og nærværende sund
hedsvæsen med lige ret og plads til alle. 

Der skal sikres en direkte bus mellem Næstved Station og Slagelse Sygehus, 
det skylder vi patienter, pårørende og medarbejdere. Og vejforbindelen mel
lem Næstved og Slagelse skal opgraderes til �� vej eller motorvej.

Hiba mohamed Belhaiba, 53 år
Lærer, Suså skole afd. Herlufmagle 

Danmark har brug for os!

Jeg tror på, at alle mennesker kan noget, alle har noget 
at bidrage med. Det er det, jeg har lært fra min familie 
og det, jeg har lært i Danmark. 

Når man tager ansvar og bidrager med det man kan, 
så vokser man som menneske, får stolthed og ”bliver til 

noget”. Det er derfor jeg blev skolelærer, det er det, jeg lærer mine elever, 
og det er drifkraft i det frivillige arbejde, som jeg hele tiden er i gang med i 
foreningslivet og i det politiske arbejde.

Jeg har bestemt mig for at stille op til regionsrådsvalget, fordi jeg gerne vil 
være med til at tage et ansvar for fællesskabet. 

Det er en del af at tage ansvar og i stor respekt for det gode arbejde, vores 
regionsrådsformand Heino Knudsen har udført i de sidste fire år. Det hold 
vil jeg gerne spille med på! 

Anne planck, 64 år
Farmakonom og jurist 

Jeg har hele mit arbejdsliv være beskæftiget inden for 
sundhedsområdet både i amt, på sygehus og i kommune 
– sidst som chef for Næstved Sundhedscenter.

Nu er jeg pensionist, bosiddende i Karrebæksminde, og 
bruger tid på bl.a. familie, rejser, gåture og forskellige 
tillidsposter i Socialdemokratiet i Næstved Kommune. 

Herudover er jeg aktiv i lokalmiljø, jeg er en del af bl.a. Lokalrådet i Karre
bæksminde og Hjerteløberne/Akuthjælperne. 

Her er nogle af de områder, som jeg vil arbejde for:
• Bevare specialer og arbejdspladser på Næstved Sygehus
• Synliggørelse af Næstved som regionens �. største kommune
• Decentralisering af sundhedstilbuddene
• Sikre alle borgere lige adgang til en praktiserende læge 
• Udvikle samarbejdet mellem regionen og kommunerne.
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Kim Skøt, 54 år
Gift, 3 børn 

Har stor kærlighed til Næstved by og kommune efter at 
jeg næsten hele mit liv har boet i Glumsø og Næstved 
(afstikker til København p.g.a. job i 8 år).

Jeg ønsker at arbejde for at Næstved Kommune på alle 
parametre og for alle borgere, er en god kommune at bo i. 

Vi kan, og jeg vil bestræbe mig på, at bidrage til at 
såvel børn, unge, ældre, seniorer, erhvervsliv, handlende – kort sagt alle kan 
mærke efter i maven og sige til sig selv: 

”Der er ikke nogen bedre kommune i Danmark”.

michael Jørgensen, Glumsø - 60 år
Områdeleder for arbejdsmiljø i CO-industri 
Næstformand i partiforeningen Suså

Mine mærkesager er:

• Sikre der sker en forsat udvikling af landdistrikterne i 
form af nye boliger og erhverv

• Fortsat at understøtte det fantastiske kultur og for
eningsliv som takket være lokale ildsjæle eksisterer i 
vores landområder

• Flere cykelstier fra de små byer til skolebyerne, samt udbygge cykel
ruterne til vores nabokommuner, så man kan færdes sikkert på cykel 
adskilt fra biltrafik – også i landdistrikterne

• Arbejde på at forbedre kommunens infrastruktur, så vi kommer til at 
hænge endnu bedre sammen – by og land, blandt andet ved at sørge for at 
vores gader og veje er i god stand

• At gøre Næstved kendt som en attraktiv kommune med gode institutioner 
for unge og ældre. 
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Vi ønsker at vi i Næstved arbejder endnu mere med 
FN’s verdensmål og kæmper for en mere bæredygtig 
udvikling. Der er hver dag nyheder med historier om 
de katastrofale følger af den menneskeskabte globale 
opvarmning. I Næstved Kommune skal vi fortsat ned
bringe CO�udslippet. Kommunale køretøjer og bus
ser skal køre på el. Et mål er også, at der skal være 
elstandere mange steder i kommunen. Og så skal vi 
kigge nøje på de kommunale bygningers potentiale 
for energirenoveringer. 

Der skal løbende findes de rigtige placeringer til sol
celler, vindmøller m.m. når energien fra gas, olie og 
kul forsvinder.

Skovrejsning og mere etablering af natur er det også 
vigtigt at holde fast i. Sådanne projekter bidrager til 
et positivt klimaregnskab.

Der er gennem årene kommet flere cykelstier. Den 
udvikling skal vi fortsætte, for det er godt for både 
klimaet og folkesundheden, at folk lader bilen stå og i 
stedet tager cyklen.

Man skal naturligvis spise, hvad man ønsker, men 
det er klart, at en nedbringelse af kødforbruget også 
gavner klimaet. Det er for Socialdemokratiet et fo

I Socialdemokratiet mener vi, at kommunen på disse 
områder skal gå foran og vise retningen, så der kan 
komme mere vild natur på både offentlige som priva
te arealer. Derfor skal vi i de kommende år omdanne 
flere kommunale steder, så de på forskellig måde le
ver op til dette.

Coronakrisen har vist, at Næstved Kommune med 
friluftsstrategien er på forkant med borgernes sti
gende behov for at kunne komme ud i naturen. Vi 
skal fortsat sikre, at der er plads til at dyrke rekrea
tive interesser, men det skal ske på naturens vilkår. 
Derfor skal vi sørge for at dette bliver tænkt ind i alle 
forvaltningsområder i kommunen. Derved bliver der 
sammenhæng mellem de gode intentioner, teori og 
praksis.

Klima og miljø

Natur og friluftsstrategi 

kusområde, som dyrenes levevilkår også er. Hvad 
enten det er kæledyrene eller dyrene i produktionen. 
God dyrevelfærd er afgørende for dyr der trives. 

Vi lever i en tid med stadig større fokus på natur, 
miljø og klima, som udgør en stadig større del af vo
res hverdag. Det gælder vores energiforbrug, vores 
affaldshåndtering, klimasikring af bygninger og ikke 
mindst bæredygtig genanvendelse af materialer og 
produkter. Også her kan man regne med en sikker 
socialdemokratisk ansvarlighed, der sikrer, at kom
munen er med i forreste linje og tager kampen for at 
sikre grøn, vedvarende energi og bæredygtige løsnin
ger. Socialdemokratiet er et rødt parti, med en grøn 
politik, til gavn for os alle.

KOmmUNALVALG ’21                VALGpROGRAm

Kulturen og fritidslivet er vigtigt for at alle har det 
godt. Da det er meget forskelligt, hvad den enkelte 
har brug for, er det vigtigt at kommunen sikrer en 
bred vifte af tilbud.

Vi skal fortsat satse på kulturoplevelser skabt af og 
med frivillige i hele kommunen. De mange frivillige 
skal vi give gode vilkår, og vi skal gøre det så enkelt 
som muligt at søge midler de forskellige puljer. Der 
skal også sikres adgang til egnede lokaler i hele kom
munen, så der er mulighed for at skabe kultur for 
alle.

Samtidig skal vores kulturinstitutioner udvikles, så 
de fortsat kan være markante elementer i det sjæl
landske kulturlandskab. Det gælder f.eks. for Holme
gaard Værk og Rønnebæksholm.

Grønnegades Kulturcenter, Børnekulturhuset samt 
egnsteatret Dansk Rakkerpak og Faster Cool skal 
sammen skabe endnu flere muligheder for børnekul
turen.

Talentudvikling, både indenfor idræt og kultur, skal 
sættes i system. Vi skal skabe rammer for børn og 
unge, så de både kan få en uddannelse, og dyrke de

Kultur og fritid
res talent. Det vil kræve samarbejde i et langt større 
format, end der er i dag. Det vil også kræve flere 
ressourcer, som vi skal finde. Sportscollege skal ny
tænkes og talentskolen skal videreudvikles.

Næstved Kommune er af en så stor størrelse, at der 
bør kunne afholdes store landsstævner og/eller væ
sentlige kulturbegivenheder. Det vil kræve, at nogle 
af vores faciliteter forbedres eller udbygges – også til 
de daglige brugeres fordel.

Folkeoplysning skal ske gennem bibliotekerne i hele 
kommunen med stadig nye tiltag.

Vi vil arbejde videre med ideen om et fælles hus for 
alle aftenskoler i Næstved Kommune

Vi er i vores kommune beriget med mange kunst
nere, bl.a. malere, glasmagere, keramikere og mange 
andre.  Vi må slå et slag for at kunstnerne får flere 
muligheder for at udstille deres værker og komme i 
kontakt med et større publikum. Var der mulighed for 
at tomme butikslokaler, mens de er ledige kunne bru
ges som udstillingslokaler for f.eks. kunstmalere og 
keramikere og samtidig give liv i byens gader?
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Nogle mennesker ønsker at bo til leje – andre vil hel
lere eje. Nogle foretrækker en villa, andre vil hellere 
bo i rækkehus eller ejerlejlighed. Andre igen finder 
sig bedst til rette i en andelsbolig. Sådan er vi forskel
lige.

Heldigvis er der stor tilflytning til Næstved Kom
mune i disse år, og her er det kommunens opgave 
at sikre, at tilflytterne har et varieret boligudbud at 
vælge imellem.

Bolig

Socialdemokratiet står for ordentlighed og økonomisk 
ansvarlighed, på alle områder. En sund økonomi er 
vigtig, i en kommune af Næstveds størrelse – og vi 
har en ordentlig økonomi, vores årlige ”husholdnings
budget” er på 6 milliarder kr. Og for de penge skal vi 
have en god folkeskole, en værdig ældrepleje, busser, 
fodboldbaner og genoptræning, alt sammen kommu
nal velfærd, som koster penge.

Det er mange penge, som vi i Næstved byråd har an
svaret for.

Vi Socialdemokrater har i flere år, siddet med det 
store økonomiske ansvar – og nogle år har været 
nemmere, end andre. Sidste år fik vi en ny udlig

Økonomi
ningsreform, som betyder at vi nu kan drive Næstved 
kommune, på en mere retfærdig måde, end vi kunne 
tidligere. Den socialdemokratiske regering fik fler
tal i Folketinget, til en meget nødvendig revidering 
af udligningssystemet i Danmark – et stort plus for 
Næstved.

Vores mål er, at der skal være den velfærd i Næstved 
kommune, som man kan forvente og som er helt på 
linje med resten af Danmark. Men vi skal også kunne 
investere i borgernes ve og vel. Uanset om det bety
der flere medarbejdere, til at støtte borgerne efter 
behov, eller det er til anlæg – det vigtigste er, at det er 
til gavn for ALLE borgerne i vores fælles kommune.

Under socialdemokratisk ledelse er det også lykke
des. Der er boliger i alle størrelser og variationer, og 
der planlægges yderligere store byggerier med både 
leje og ejerboliger.

Socialdemokratiet ønsker, at kommunen hele tiden 
har et bredt udvalg af boliger – både i og udenfor 
Næstved.

Valg ‘21

Af Carsten Rasmussen
Borgmester

Kære Kammerater.
Nu er der ikke længe til vi alle skal til stemmeurner
ne og sætte kryds til kommune og regionsrådsvalget. 
Tirsdag den �6. november er I med til afgøre, hvem 
der skal sidde i byrådet og regionsrådet de næste 4 år.

Men inden vi når til valgdagen, så er 
der en valgkamp, som jeg håber I alle vil 
støtte op om. Vi kan med stolthed møde 
vælgerne rundt omkring i vores kom
mune. Vi har i denne periode opnået gode 
resultater, som skyldes socialdemokrater
nes evne og vilje til at skabe resultater for 
vores fælles kommune.

Med hjælp fra vores regering er der gennemført en 
udligningsreform, der har rettet op på den skæve 
fordelingen, der har været i mange år mellem kom
munerne. De ekstra penge har vi omsat til mere vel
færd i Næstved Kommune. Og det er inden for alle 
områder. Børn, unge og ældre. Ja alle der har brug for 
pasning, undervisning og støtte har kunne mærke en 
forbedring i denne periode.

Selv om vi er mange forskellige partier i Næstved 
Byråd, så er det lykkedes at få dem alle med i vores 
budget i hele denne periode. Det har også betydet vi 
ikke kunne få alle vores mærkesager prioriteret lige 
så højt, som vi kunne ønske. Men vi har fået meget 
med og ikke mindst har det skabt en ro på hverdagen 
for mange af vores medarbejdere, der hver dag gør 
en positiv forskel for de borgere og virksomheder, der 
har brug for det.

Vi har en stærk socialdemokratisk liste til kommu
nalvalget. De mange fantastiske kandidater er klar 
til at kæmpe for et godt resultat. De vil de næste 4 
måneder arbejde på, at så mange stemmer på vores 
parti den �6. november.

I mange medlemmer er helt uundværlige i valgkam
pen. Jeg håber sammen med de øvrige kandidater, 
at I vil hjælpe med, der hvor I kan. Uddeling af valg
materiale, klargøring og ophængning af valgplakater. 

Være med til at pakke og gøre materiale klar,  når vi 
skal rundt på torve, gader og stræder, og dele røde 
roser ud. Kommentere på indlæg på de social medier. 
Svare på læserbreve eller komme med gode indlæg. 
Inviter gerne os kandidater med, hvis I skal i kaffe

klubben eller blot have naboen på besøg og 
han eller hun ikke er helt sikker på, om de 
skal stemme på os. Ja der er masser af opga
ver, store som små hvor I kan være med til 
at skaffe os et godt resultat på valgnatten.

Valgkampen er altid hård. Der er bud ef
ter os til mange valgmøder og events op til 
valget. Men vi socialdemokrater er klar og 

vi glæder os til at møde vælgerne, der hvor de er og 
sikre endnu et godt valg med et byråd med mange 
socialdemokrater.

Valgkampen 
er altid hård!”

Valgkampen

GOD 
VALGKAmp!

Annoncér i KURER

Små annoncer (1/8)
kr. 330,- pr. nummer

Store annoncer (¼)
kr. 550,- pr. nummer

KURER udkommer 6 gange om året

�
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Corona

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

socialdemokratiet i
næstved

Kredsgeneral-
forsamling

Socialdemokratiet i Næstved Kredsen afholder 
generalforsamling

onsdag den
1. september 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 18. august.

Der vil være indskrivning til  
generalforsamlingen fra kl. 17.30.

Der vil blive serveret et måltid mad kl. 17.30.  
Øl og vand m.m. kan købes.

BEMÆRK: Fysisk afholdelse afhænger af 
Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Tilmelding til spisning senest 23. august 
til Hanne Sørensen mail: hasor@naestved.dk 

mobil 2097 3812.

På kredsbestyrelsens vegne:  
Søren E. Andersen formand 

mail: andersen_soeren@hotmail.com

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 | 

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 | 

Møllegaardsvej 3C  
DK-4684 Holmegaard  
info@sangillgrafisk.dk
www.sangillgrafisk.dk
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KREDSgENERALFORSAMLINg 

onsdag 1. september 2021 kl. 19.00 

Dagsorden

  �. Velkomst v/kredsformand Søren E. Andersen

  �. Fastsættelse af forretningsorden

  �. Valg af dirigent 

  4. Konstatering af mødets lovlige indvarsling

  5. Godkendelse af dagsorden

  6. Konstatering af de stemmeberettigedes  
antal

  7. Valg af stemmetællere

  8. Beretning om kredsens politiske og organisato
riske virksomhed v/kredsformanden

  9. Aktivitetsplan v/ kredsformand og næstfor-
mand

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

��. Fastsættelse af kontingent – kredsbestyrelsen 
foreslår standardkontingent

��. Behandling af indkomne forslag

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

 a. Kredsformand Søren Andersen for � år  
 (modtager genvalg)

 b. Kredskasserer (Hanne Simonsen)  
 for � år – modtager genvalg

 c. � bestyrelsesmedlemmer for � år  
 (Hanne Sørensen og Michael Rex mod 
 tager genvalg)  � plads ledig

 d. � bestyrelsessuppleant for � år 

 e. � revisorer for � år 

 f. revisorsuppleanter for � år 

�4. Opstilling af folketingskandidat Magnus Heu-
nicke 

�5. Opstilling /godkendelse af nye kandidater til 
byråd og medlemskab af partiet.

�6. Behandling af dispensation om opstilling til 
Byrådsvalg efter Kredsens vedtægter §7 stk. �.

�7. Politisk beretning fra Byråd, Regionsråd, Fol
keting med efterfølgende debat

�8. Eventuelt

Valget I Farten ...
• For at få en så aktuel opstillingsliste som 

muligt, kan der ske ændringer på den social
demokratiske kandiddatliste til byrådsvalget 
helt frem til 1. september. 

 Evt. nye kandidater opstilles efter de kandi
dater, der deltog i urafstemningen tidligere på 
sommeren, som det har været normal praksis 
ved tidligere kandidatopstillinger. 

 Kandidater, der på grund af sygdom og lig
nende trækker sig fra opstillingen, kan blive 
fritaget for at opstille. 

 Socialdemokratiet skal senest aflevere den 
endelige kandidatliste til kommmunens valg
bestyrelse senest kl. 12.00 tirsdag 14. sep-
tember 2021 (ni uger før valgdagen). 

 Selve valgdagen er tirsdag 16. november 
2021, og der er som ved tidligere kommu

nalvalg �6 valgsteder. Samme dag er der regi
onsrådsvalg ved de samme valgsteder, ligesom 
ældre vælgere indbydes til at deltage i ældre
rådsvalget.                               

 -ajacs.

Generalforsamling i 2021

Nordvest 
Næstved Nordvest holder ordinær general
forsamling onsdag 11. august 2021 kl. 
19.00 i 3F’s lokaler Holsted Park 29. 

Forudgående spisning kl. �8.00 for  
tilmeldte på  
mailadressen arnejac50@gmail.com 
Tilmeldingsfrist: fredag 6. august kl. �8.00.

Mvh. Arne

Læs 

KURER 
før de  
andre!
Vidste du, at KURER nu også kan læses 
på Facebook? Gruppen hedder ”Kurer”!

malermester

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

Alt malerarbejde udføres

5572 9986



�0

Formand for
Socialdemokratiet i Næstved
Søren E. Andersen
Poppelvej �4, Fensmark
4684 Holmegaard  
Tlf. ���5 0��4 
andersen_soeren@hotmail.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
Michael Perch 
Kildebrøndsvej �0, Fensmark, 
4684 Holmegaard
Mobil �545 05�4 
mipni@naestved.dk 

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

Folketingsmedlem
Magnus Heunicke
Tlf. 7��6 9000
sum@sum.dk

Medlem af Regionsrådet
Susanne Lundvald
Mobil �979 7���
suslu@regionsjaelland.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
Victoria Laursen, 
tlf. �986 �478 
victoria5885laursen 
@gmail.com

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

Kontakt

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

Aktivitetskalender
Dato Lørdagsmøde partiforeningerne Kredsen

  7. august
Hos Metal kl. 9.00
Arr. Midt

Generalforsamling Midt 
Kl. ��.00 – efter lørdagsmøde

��. august
Generalforsamling Nordvest kl. �9.00  
i �F’s lokaler Holsted Park �9

�7. august Generalforsamling Syd, kl. �9.00 hos Metal

�0. august
Generalforsamling Suså, kl. �9.00 i  
Kobberstuen Glumsø kro.

�6. august
Generalforsamling Holmegaard, kl. �8.00 
på Gulerodshuset

  �. september
Generalforsamling,  
De Hvide Svaner, kl. �9.00

  �. september Fladså sommerstævne i Everdrup

  4. september Hos Metal kl. 9.00 – Arr. Nordvest

  9. september Generalforsamling Fladså

  �. oktober Hos Metal kl. 9.00 – Arr. Suså
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Sektion Næstved og Omegn
Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 11 79, fax 55 72 81 11

Sydsjælland
FOA´s a-kasse
Bataljonsvej 3, 4700 Næstved

Telefon 4697 2800 · Fax faglig afd. 4697 2801 · Fax a-kassen 4697 2799 – e-mail: sydsj@foa.dk

Bataljonsvej 3, 4700 Næstved
Telefon 4697 2800 – e-mail: sydsj@foa.dk
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