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MEGET MERE END DAGBLAD

Træpiller - Briketter -
Brænde

af bedste kvalitet sælges
Åbent: hverdag 15-17.30 

lør. 10-14 søn. 11-15
Lars 24 24 52 82 René 54 44 64 10
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AHL Biobrændsel
Vig-gaardens Biobrændsel, Vigvej 73A, 

Nr. Vedby 4840 Nr. Alslev

VI
G-

GA
ARDENS SELSKABSLOKALER

OG DINER TRANSPORTABLE
Vigvej 41 • 4840 Nr. Alslev • Tlf.: 54 44 64 10

Besøg også Vig-Gaardens Granitsten og Bronzebutik

Jørgensen Dæk
Dosseringen 1 B, 4850 Stubbekøbing, Tlf. 54 49 02 02



Venstre omkring Guldborgsund · 3

I vores

sidste blad lovede jeg at ven-
de tilbage til den nye struk-
tur. Da vi ikke har haft
landsmøde endnu, er den jo
ikke endelig vedtaget, men
forberedelserne er i gang,
og det er en stor omgang.
Vedtægterne vil komme til
at vende op og ned på en
del, derfor er vi så småt be-
gyndt at forberede, de æn-
dringer, der skal gennemfø-
res ved vores generalfor-
samling i januar 2007.

Landspolitisk er Venstre
under pres, da det er lykke-
des fagbevægelsen og soci-

aldemokratiet at opildne en
stemning i børnefamilierne
om, at der skal spares store
summer på skole og børne-
pasning, men fakta er, at der
til år 2007 ikke er sparet på
de offentlige udgifter. Når
man sammenlægger kom-
muner, skal man finde en
fællesnævner, så nogle får
bedre service, og andre må
som følge deraf have ringe-
re service, men i denne de-
bat hører vi ikke fra dem der
får tilført flere penge. Det
har været meget vanskeligt
at lægge budget, og da kom-
munerne er vidt forskellige,
er det lidt som at famle i
blinde.

Vores finansminister fik
for skade at sige, at vi kunne
købe hele verden. Vel - vi
har stort overskud på beta-
lings- balancen, men det kan
jo ikke bruges til driften. Er-
hvervslivet mangler ar-

bejdskraft, så man er nødt til
at sørge for, at den offentli-
ge sektor ikke vokser mere
end nødvendigt, og over-
skuddet er et godt rygstød
den dag, de økonomiske vil-
kår vender. Det er trods alt
ikke, mere end godt 20 år si-
den Anker Jørgensen havde
kørt os helt ud til afgrun-
dens rand.

Til nytår lukker de seks
kommuner og Storstrøms
Amt, og dermed slutter en
hel del folk deres aktive ar-
bejde for Venstre, der skal
herfra lyde en stor tak for
indsatsen både i kommuner-
ne og amtet, vi har altid væ-
ret synlige i mediebilledet,
tak for det.

Nyt fra foreningen.....

Kaj Jørgensen



(Indlæg af Anne Svendsen
ved 1. behandling af Guld-
borgsund kommunes budget)

Guldborgsund kommunes
første budget er en økono-
misk spændetrøje, siger
Borgmester Kaj Petersen.
Og Henning Kamper istem-
mer på resten af socialde-
mokraternes vegne, at det
er regeringens skyld.

Den sang har vi hørt man-
ge gange det sidste halve år.

Jeg har ikke set nogen ud-
regning på, hvordan vores
budget ville se ud med den
gamle udligningsordning
og den gamle måde at be-
regne bloktilskud på, men
jeg tror, at det havde været
endnu værre.

Det er ærgerligt hvis no-
gen troede, at vi skulle sco-
re kæmpekassen.

Og selvfølgelig skal vi gø-
re opmærksom på det inde
på Christiansborg, hvis vi
finder skævheder i de nye
fordelingsmetoder. Det har
vi gjort, og det ser ud til at vi
og andre er blevet hørt. Der
er jo en del fornuftige men-
nesker derinde.

Men vi skal ikke pibe hele
tiden, så både vi selv og re-
sten af landet tror, at vi er
nogle stakkels fattigrøve.

I Nysted har vi et slangud-
tryk, der hedder ” Rødby-
piv”. Ordet blev opfundet
for en del år siden. Det er
”kælenavn” for politikere,
der piber hele tiden, i håb
om at få lidt almisser fra
Christiansborg.

Prøv at kigge på Lolland
Kommune:

Hvad hjælper det at få 250
millioner kroner over 4 år,
hvis prisen er, at alle dan-
skere tror, at det er døden at
bo på Lolland? Selv deres
egne indbyggere ender jo
med at tro på det. Og så går
alt i stå.

Det tager mange år at ven-
de sådan en stemning. 

Hvis vi ikke forstår at tage
ansvaret for vores eget bud-
get, så får vi en dårlig stem-
ning i Guldborgsund. 

Vi skal for alt i verden und-
gå at navnet Guldborgsund
bliver forurenet af negative
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Det er regeringens skyld

Anne Svendsen
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udmeldinger. Vi skal sam-
men med vores indbyggere
glæde os over de mulighe-
der vi har. Livsglæde og tro
på fremtiden er så energigi-
vende, at det i sig selv er
med til at gøre hverdagen
lidt sjovere.

Den nye udligningsreform
er i hovedtræk rigtig god.
Den tager højde for, at der

er forskel på livsbetingelser-
ne i storbyerne og på landet. 

Og det er en klar forbed-
ring af bloktilskuddet, at be-
regningsgrundlaget er æn-
dret til at være antallet af
indbyggere, og ikke deres
indkomst. 

Måske har nogle af Sam-
menlægningsudvalgets tun-
ge drenge været så længe i

kommunalpolitik, at de tror
at god økonomi alene bety-
der at kommunen har en
god økonomi. 

Har I mon glemt at god
økonomi især handler om at
erhvervslivet har en god
økonomi og borgerne er til-
fredse med deres liv. Det er
de fleste. Og det er også re-
geringens skyld.

(Indlæg af Anne Svendsen
på sammenlægningsudval-
gets møde den 12. oktober.)

Vi skal beslutte om vi vil
sammenlægge vores fælles-
kommunale miljøselskab
Rovesta med et lignende sel-
skab i det Storkøbenhavn-
ske område.

Begge selskabers hoved-
opgave bliver prøvetagning
og laboratorieanalyser for
kommunerne efter regning. 

Det er altså to selskaber
med samme funktion, men
med den forskel, at køben-
havnerne har penge på ki-
stebunden, mens vi kom-

mer med gæld i bagagen.
Derfor skal vi over nogle

år indbetale et beløb, der ud-
ligner denne forskel. Det er
ganske rimeligt. 
Men det er forhåbentlig og-
så et signal om, at det sam-
menlagte selskab skal dri-
ves som en sund forretning.
Så prisen for analyserne
dækker samtlige udgifter.
På den måde får vi nogle re-
elle og gennemskuelige pri-
ser for vores miljøanalyser. 

Og vi slipper for flere
slagsmål om hvem der skal
dække underskuddet, som

vi for tiden oplever det i Ro-
vesta. For her snakker man
ikke mere om løn til labo-
ranttimer, men til advokatti-
mer. 

Og det mener vi er spild af
ressourcer. Miljøpengene
skal bruges til miljø og ikke
til advokater.

Konklusionen er, at Ven-
stre stemmer for forslaget. 

Men hvis økonomien ikke
kommer til at hænge sam-
men, vil vi indenfor få år fo-
reslå at vi køber vores labo-
ratorieanalyser på det priva-
te marked.

Anne Svendsen

Om Rovesta

ANLÆGSGARTNER

H. RASCH & SØN
54 44 16 97 Vi bygger 

grønt…
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Sakskøbing • 54 70 48 22 • Horreby • 54 44 70 35

Q8 Service
v/ Svend Andersen
Vesterskovvej 35
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 85 24 90

Vi gør idé til virkelighed

Venstres byrådsmedlemmer
i Guldborgsund Kommune
EEddvvaarrdd  TTrraabbeerrgg,, tlf. 54 43 33 38,  
E-mail: edvardtraberg@hotmail.com
1. Viceborgmester. Medlem af Økonomiudvalget.
HHeeiiddii  WWaaeell,, tlf. 54 43 23 24,  E-mail: hwa@guldborgsund.dk
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. 
Medlem af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
AAnnnnee  SSvveennddsseenn,,  tlf. 54 87 14 03,  
E-mail: ans@nysted.dk
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget. 
Medlem af Havnebestyrelsen
CCllaauuss  BBaakkkkee,, tlf.  54 82 07 55,  
E-mail: clba@nyk-f-kom.dk
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget.
Medlem  af Fast Ejendomsudvalget
JJeennss  EErriikk  BBooeesseenn,, tlf.  54 17 40 87,  
E-mail: jeboesen@mail.dk
Formand for Børne- og Skoleudvalget
NNBB:: I perioden 15. november 2006 til 29. januar 2007 har Claus
Bakke orlov fra sit byrådsarbejde  på grund af arbejde i udlan-
det. I denne periode varetages hans byrådsarbejde af Venstres
1. suppleant, PPeeddeerr  BBrriinngg--LLaarrsseenn,, tlf. 54 44 41 78, E-mail: pe-
ter@bringlarsen.dk

Fokus på
livskvalitet
hele livet

Claus Bakke

Fremme af sundhed og fo-
rebyggelse af lidelser, syg-
dom og ulykker er en
væsentlig  del  af  social- og
sundhedsudvalgets(SSU)
arbejde. 

Den bedste ”medicin” til at
fremme sundhed er - mo-
tion. Desværre er der alt for
mange borgere i Guldborg-
sund Kommune, som bevæ-
ger sig for lidt – og det giver
ekstrem stor risiko for liv og
levned! 

Der er videnskabeligt be-
vis for, at motion som en na-
turlig del af livet – hele livet,
også sammen med lægelig
behandling for de fleste li-
delser giver rigtig gode re-
sultater.  Det har man vidst i
mange år, og nu er det også
god ”latin” i sundhedssty-
relsen.

At blive gammel er ingen
sygdom, men mange af føl-
gerne af at blive gammel,
såsom svage knogler og
svage muskler, sukkersyge
type 2 m.m. kan holdes i ave 

....fortsættes side 15
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Af Jens Erik Boesen (fmd.
for Børne- og Skoleudvalget)

På børne- og skoleområdet
er det stadigvæk harmoni-
seringen som fylder meget.
Og selvom vi umiddelbart
synes, at de nuværende 6
kommuner på mange områ-
der er ens, viser det sig alli-
gevel, at der er forskelle på
standarder og niveauer på
de forskellige serviceområ-
der.

Vi har nu fået vedtaget sty-
relsesvedtægten for dagple-
je og daginstitutioner i Guld-
borgsund Kommune. Selv-
om det har været en lang
proces med møder og hørin-
ger, har det været utroligt
positivt, at opleve et stort og
konstruktivt engagement
fra forældre og ansatte.

Styrelsesvedtægten be-
skriver de overordnede
rammer og principper for
området, herunder at dag-
plejen organiseres som en
selvstændig enhed med
egen ledelse.

Vi har i styrelsesvedtæg-

ten lagt vægt på at princip-
perne for vores institutioner
er så enkle og gennemskue-
lige som muligt. Det ses
bl.a. ved normeringen som
foretages ud fra en grund-
normering på 37 timer til le-
delse m.m.. De øvrige timer
til institutionen tildeles ud
fra antal børn. I de meget
store institutioner med over
90 børn sker der en mindre,
ekstra tildeling pr. barn ud-
over de 90 børn. På den må-
de har vi taget hensyn til, at
vi i Guldborgsund Kommu-
ne har institutioner med un-
der 40 børn og institutioner
med over 100 børn.

Vi har endvidere besluttet,
at den ugentlige åbningstid
fastsættes til 51,5 timer i
gens.. Det bliver så op til
den enkelte institutions be-
styrelse at fastsætte åb-
nings- og lukketidspunkt for
de enkelte dage. Hvis den
enkelte institution ønsker
en større ugentlig åbnings-
tid kan det godt lade sig gø-
re, hvis det modsvares af he-

le eller halve lukkedage. Jeg
kan i øvrigt oplyse, at Grøn-
negården i Nykøbing fort-
sætter som pendlerbørne-
have med udvidet åbnings-
tid. Vi er i udvalget meget
opmærksom på at følge be-
hovet for "pendlerpladser "

Med baggrund i de gode
erfaringer fra Sydfalster og
Nyk. er det besluttet, at de
kommende børnehaveklas-
sebørn starter i SFO 1. apr..
Det giver et godt og roligt
forløb for børnene, hvor de
vænner sig til de nye omgi-
velser inden de skal starte i
børnehaveklassen til aug..
Det gør at de er langt mere
trygge når de starter i bør-
nehaveklassen.

Samtidig er det besluttet at
børnene i 3. klasse kan for-
blive i SFO indtil 1. aug.

Jeg er sikker på, at vi med
disse beslutninger har fået
skabt mulighed for en tryg
og god børnepasning i Guld-
borgsund kommune.

Nyt fra Børne- og Skoleudvalget

Brugskunst

v/ Vinhandlerne Martin Iversen og Jes Jonigk
Frisegade 2 - 4, 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 03 38

Jens Erik Boesen
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J.P.PEDERSEN & SØNNER ApS
Jørn Eli Pedersen                   Claus Larsen
54 43 66 89                              54 43 66 85

Eskilstrup Vestergade 49 · Eskilstrup - Biltlf. 40 32 44 41 - Fax 23 71 09 39

• Jord-, beton-, kloak-, murerarbejde 
samt tømmrerarbejde

• Renovering af badeværelser
• Totalentrepriser
NYT TAG: Tegltag Ny facade : Tegl

Har du råd til at sige nej til et godt tilbud?

Vi fortsætter med det lave salær

28.000,- kr.
Det betyder ikke at servicen forringes

•  Vi kører selv ud og 
viser huset frem.

•  Vi har igen skjulte 
ekstra omkostninger,
i form af markeds-
føringsbidrag.

•  Piil Pedersen har 
35 års erfaring

•  Vi har stort køber
kartotek, f.eks. søger 
en køber en ejendom 
nær Nykøbing Falster.

Nørre Alslev Ejendomshandel
v/Pill Pedersen, Nørre Alslev Langgade 46

Tlf.: 54434090, mail: piil@vipiil.dk
www.vipiil.dk

* Prisen er excl. moms 
og gælder kun for villaer,
nedlagt landbrug og
sommerhuse.

Gratis
SalgsVurdering

Hellere lokal og vågen...

Lørdag - Søndag d.
18. -19. november
Landsmøde i Odense.
Onsdag d. 29. no-
vember kl. 19.00 
i Gundslev 
Forsamlingshus
Venstre i Nørre Alslev
arrangerer møde med
Thyra Frank, fra pleje-
hjemmet “Lotte”. Se
omtale i lokalsiden for
Nørre Alslev.

Mandag d. 15. jan.
2007 kl. 12.00
Deadline for stof til
næste blad.

General-
forsamlinger 
Nysted mandag d. 29.
januar 2007 i Kettinge

Sydfalster torsdag d.
8. februar 2007 

Nykøbing tirsdag
d. 20. februar 2007

Nørre Alslev
tirsdag d. 20. februar
2007

Stubbekøbing
tirsdag d. 20. februar
2007

Sakskøbing
torsdag d. 22. februar
2007 i Våbensted, 

Guldborgsund 
januar 2007

Møde-
kalenderen

FØR…

…EFTER

www.vejrenovering.dk

v/ I/S DØJLERGÅRD, Øster Ulslev
TLF. 23 83 89 20
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Murene begynder nu at rej-
se sig til det nye kunstmu-
seum på Fuglsang, og i lø-
bet af det næste års tid vil
det færdige museum slå dø-
rene op.

Det bliver et enormt flot
projekt, i de bedste omgivel-
ser. Men jeg tvivler på, at det
bliver den helt store publi-
kums magnet, hvis der ikke
også kommer gang i arbej-
det med fase 2. 

Fase 2 er den del der skal
gøre området omkring
kunstmuseet til et aktivt kul-
turcenter. 

Bestyrelsen bag Kultur-
center Fuglsangs Venner
nedlagde sig selv ved en ge-
neralforsamling i april,
grundet uenighed i grundla-
get for udviklingen af fase 2.

Dette til trods for, at der
var givet enorme økonomi-
ske tilsagn, til at foretage en
renovering og udbygning af
området.

Den egentlige grund er
svær at få frem, men som
jeg ser det, er det interne,
forskellige opfattelser af
grundlaget, og personlige

uenigheder, der ligger til
grund for bruddet. Siden
har der været lidt fremme i
medierne om, at der arbej-
des i kulisserne for at skabe
et nyt grundlag, der er dog
ikke offentliggjort mere om-
kring dette, er det gået i stå,
eller hvad?

Der skal noget nyt op at
stå, et kunstmuseum kan ik-
ke stå alene på Fuglsang.

Hvordan får vi gang i det
igen? Jeg ved det er svært at
finde de rigtige personer,
der har den fornødne tid,
indsigt og alsidighed til det-
te, samtidig med at de skal
kunne samarbejde med alle
interesseorganisationer.

Den nye gruppe skal også
bestå af “almindelig borge-
re” dem der bruger området
og ikke kun interesseorga-
nisationer.

Der er mange andre, mu-
seer og kulturelle organisa-
tioner, der har problemer,
med plads, bygninger og
manglende besøgstal. Hvor-
for ikke prøve at samle disse
aktiviteter omkring et nyt
kulturcenter Fuglsang. Det-
te, sammen med forskellige
udstillinger og folkelige ar-
rangementer, vil kunne ska-
be liv, og trække folk til.

Kurt Ødegaard

Kulturcenter Fuglsang

Frede Vest Hansen ApS
murer- og støbearbejde Aut. kloakmester
v/ Niels Larsen & Frede Vest Hansen

Præstehøjen 4 - 4872 Idestrup - Tlf. 54 14 83 17

Langgade 5 · Nykøbing F. · Tlf. 54 85 80 85

Kurt Ødegaard



Af Claus Bakke, medlem af
sammenlægningsudvalget.

Er kommunalreformen ud-
tryk for mere af det samme -
eller er det chancen for at
skabe forandring – til det
bedre? 

Vi(kommunerne) har an-
svaret for nogle af de vigtig-
ste opgaver i det danske
samfund. Ansvaret for dag-
pleje, børn, skole, omsorg
for de gamle, medfinancie-
ring på sundhedsområdet
og mere til. Vi får også an-
svaret for indsatsen på det
sociale område for nogle af
de svageste borgere i sam-
fundet. Borgere der har mis-
brug, handicap eller en an-
den lidelse og derfor brug
for kommunens støtte til at
komme på ret køl og være
en aktiv borger.

Oplever borgeren en høj
grad af key-performance
(faglighed) og service-per-
formance giver det en god
og tryg kommune for bor-
geren – og medarbejderne
kan være stolte af indsatsen.

Klarer vi den ikke, stiller

det borgeren dårligere end
udgangspunktet, og i vær-
ste fald kan det resultere i
menneskelige katastrofer.

Kommunalreformen
er tænkt med henblik
på forandring
Borgeren skal i centrum.
Der skal gøres op med grå-
zoner og negativ kasse-
tænkning, hvor især ”holde
på” problematikken er ble-
vet gjort åbenbar – altså at vi
af hensyn til offentlige ar-
bejdspladser holder borger-
ne fast i systemet, og ikke
hjælper dem til uafhængig-
hed af det offentlige!

Guldborgsund bliver en
stor kommune, og skaber
dermed mere helhed og
sammenhæng i opgaveløs-
ningen, hvilket gør den of-
fentlige sektor mere gen-
nemskuelig, der kan give en
bedre service for færre res-
sourcer.

Det kræver nytænkning
og omstilling på alle niveau-
er. Det er fantastisk svært,
og en kæmpe udfordring.

Serveringsbakken blev
først efter 30 år stillet før be-
stikket henført til en statisk
tankegang.

Har vi(politikere) en ten-
dens til at søge ly for stor-
men, frem for at bruge den
til at få ny luft af?

B & W’s direktør skrev, at
vi på Lolland-Falster hæn-
ger fast i fortiden. 

Lever vi i fortiden, og
opfører os som dino-
saurer?

Et dyr som ikke evnede at
forandre sig i en foranderlig
verden i rivende udvikling.

Allerede i februar 2005
blev det i forbindelse med
reformen på Bornholm be-
skrevet at presset for ledel-
sesmæssig fornyelse også
gælder det politiske niveau:
”Bevægelsen i retning af en
strategisk topledelse, som
realiseres gennem fastlæg-
gelse og opfølgning på visio-
ner og mål, baseret på klare
værdier understreger en
rolle, som er kendetegnet
ved en proaktiv, analytisk
funderet og helhedsoriente-
ret tilgang til lokalsamfun-
dets problemstillinger. For
de politikere, som har ud-
gangspunkt i en tilgang til
den politiske ledelse præget
af en enkeltsagsbehandling
og konkret vurderingsmæs-
sig forholden sig til proble-
mer, efterhånden som de
dukker op, venter der et
grundlæggende rolleskift.”

Er den største hæm-
sko for forandring os
politikere?
AGF inviterede FC Barcelo-
na til træningskamp. Frede-
rikshavn inviterede Bill
Clinton. Horsens satser på
Madonna og Rolling Stones.

Nykøbing vil have revy, og

10 · Venstre omkring Guldborgsund

Claus Bakke

Er kommunalreformen udtryk for...
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LFBU inviterede old-boys
fodboldlandsholdet med
stjernerne fra 80’erne! 

Skaber vi politisk større af-
stande i organisationen ef-
ter 1. januar, fordi vi sørger
for at nogle kan søge ly for
stormen, og giver andre mu-
lighed for at flyve med vin-
den?

Har vi politisk signaleret at
dette er en opgave, der skal
overstås inden den 1. januar,
med vores enorme fokus på
driften, frem for at skabe en
fremtidssikret organisation
for udvikling og refleksion,
hvor samspillet mellem le-
delse og politikere er base-
ret på stringente analyser
og strategiske beslutnin-
ger? 

En ny organisation, og ny
måde at drive politik på,
samt en ny måde at styre en
kommune på, der bevidst
stræber efter at skabe nye
erkendelser og ny læring.
Ny viden der viser nye ud-
viklingsmuligheder?

En organisation hvor hver
enkelt medarbejder har sto-
re beføjelser og ansvar, og
som understøtter nytænk-
ning og omorganisering,
hvor det er hensigtsmæs-
sigt. 

En organisation der ska-
ber incitamenter til at prøve
nyt og søge udvikling?

Jeg ved godt, at alle har
brug for stabilitet. Og det er
enormt fristende, og meget
nemt at fortsætte i samme
spor.

Udfordringen er dog til at
tage og føle på. Forestiller
man sig, at det offentlige ba-
re forsætter uforandret der-
udaf, hvor de mange ældre
medarbejdere der forlader
arbejdsmarkedet skal er-
stattes én for én, vil det of-
fentlige opsluge 80 % af en
årgang, og dermed blive en
job tyv, til stor skade for er-
hvervslivet og vores sam-
fund, for hvem er det helt
præcist arbejdsgiverne skal
ansætte, når de nu ikke fin-
des?

Det offentlige skal altså
blive mere produktive for-
stået således, at vi skal leve-
re bedre service med færre
ressourcer.

Det kræver politisk mod,
nytænkning og hårdt arbej-
de fra især vores(politiker-
nes) side af.

Men der var jo ingen
grund til tema-møder i 2006,
for det er jo bare mere af det
samme – siger man.

Således bliver det politiske
lederskab mere til et spørgs-
mål om drift, end om at ska-
be et inspirerende udgangs-
punkt for politikerne, til at
definere politikken og give
lederne rum til at lede orga-
nisationen.

Vi har derimod skulle høre
på det evindelige ”Rødby-
piv”: Det er de andres skyld,
alle er imod os, og send fle-
re penge. 

Tag dog ved lære af Thi-
steds S-borgmester, som
har bandlyst denne ”svage”

og selvdestruktive hold-
ning.

Albertslund betaler dyrt
for at integrere, og har dårli-
gere resultater end Tåstrup,
som bruger færre penge.

60.000 kr. koster det pr
barn, at få passet i KBH. I
andre kommuner er vi nede
på 30.000 kr., og ingen ved
om kvaliteten er bedre/dår-
ligere.

Brøndby betaler 3.000 kr.
pr. aktiveret, og vi betaler i
Nykøbing F. 1.500 kr., og
har bedre resultater.

20 % kan ikke læse, når de
går ud af skolen, og alligevel
har vi verdens dyreste folke-
skole.

Hjemmehjælpstimerne
koster meget forskelligt,
men ingen kan svare på
sammenhængen mellem
kvalitet og pris.

Det er ganske forunder-
ligt, at det kommunale selv-
styre i så mange år har fået
lov til at sejle derudaf, og
slet ikke kan beskrive sam-
menhængen mellem kvali-
tet og pris.

Tys tys strategien køres så
hårdt frem; ”Man kan slet
ikke sammenligne de bløde
områder.” ”Der er ingen for-
skel på kvaliteten på de en-
kelte institutioner, kontorer
etc.” ”Det kan slet ikke må-
les” og bliver det målt er det
ved en verbal og blød usam-
menlignelig tekst.

På Nordbyskolen har de
f.eks. vist, at børnene er me-
stre i at læse, ved at ledel-
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Nyt fra lokalforeningerne - Sakskøbing

sen/lærere er kreative og
effektive.

I Ribe anvender man elitei-
drættens målrettethed i
genoptræningen, med gode
resultater, og sådan findes
der fyrtårne, som vi bør ta-
ge ved lære af.

Hvem er det der skaber
værdi i en kommune? Er det
ikke medarbejderen, som er

konfronteret direkte med
borgeren?

Og hvis det forhold aner-
kendes, er det så ikke på ti-
de, at vi giver borgerne
magten tilbage, så valget af
ydelse træffes hos borge-
ren, i en relation mellem ud-
byderen og borgeren?

Skaber medarbejderen
værdi på trods af den førte

politik? eller på grund af den
førte politik? 

Forhåbentlig det sidste,
men jeg er ikke sten-sikker;

For vi har ikke tradition for
dialog med borgeren, om
det vi faktisk bestiller også
er i overensstemmelse med
det borgeren ønsker og har
behov for!

31.12. 2006 slukkes lyset på
Rådhuset i Sakskøbing og
en epoke på 36 år afsluttes.

Venstre og forligspartier-

ne i Folketinget traf en be-
slutning om, at kommuner-
ne skulle samles i større en-
heder ud fra mange betragt-
ninger.

Større fleksibilitet og ens-
artethed de enkelte kom-
muner imellem er blot et af
målene. Et andet og måske
mindre gennemskueligt:
skat/serviceforholdet skul-
le bringes i balance, således
at man alle steder reelt beta-
ler, hvad man får af ydelser

fra det offentlige. Man er-
kender altså, at der kan væ-
re forskel fra Holmsland til
Gentofte, men at man også
skal betale for det, man får
mere. Så langt så godt.

Alle de mål, der opsattes,
munder ud i et stort ønske
om, at den enkelte borger
skulle få det lidt lettere med
det offentlige…….

Og om det lykkes, kan kun
fremtiden vise.

Lad os slå det fast, så ingen
kan misforstå det. 

Der var politisk enighed i
Sakskøbing om, at det nye
ikke umiddelbart ville blive
til gavn for den enkelte bor-
ger i Sakskøbing, som vi al-
le anser for en kommune,
som ud fra beliggenhed og
skatte- grundlag er drevet
særdeles effektivt med en
stor grad af tilfredshed
blandt såvel borgere som

Nekrolog over Sakskøbing  !!!
eller Velkommen til Løkkeland ???

Ove Jensen
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ansatte. Det er i hvert fald
det indtryk, vi politikere har
haft. Om dokumentationen
for dette synspunkt er i or-
den, er en anden sag.

Lad os også slå fast, at Lars
Løkke Rasmussen havde en
rigtig tabersag i venstres
bagland, da han i sin tid in-
troducerede de nye tanker.

Jeg deltog således i flere af
de første orienteringsmøder
i København, hvor både jy-
ske borgmestre og ledende
organisationsfolk i Venstre
ikke lagde fingrene imel-
lem.  Lars Løkke kørte med
lav profil på disse møder, og
ved politisk kløgt og snilde
lykkedes det faktisk Lars
Løkke at vende en rigtig ta-
bersag til en vindersag, hvor
der i langt den overvejende
del af befolkningen blev
skabt en stor forståelse for
at, at det nye ville være godt
for alle.

Nogle af de argumenter,
der blev fremført var af min-
dre saglighed. Man kunne
spare borgmesterlønninger
og byrådshonorarer. Ved en
granskning af kommunale
budgetter må det konstate-
res, at disse udgør promiller
af de samlede budgetter,
men det vandt genklang hos
mange.

Roger Buch, samfundsfor-
sker, ved Syddansk Univer-
sitet, har hele tiden hævdet,
at det eneste rigtige argu-
ment for forandring er….
ØNSKET OM FORAN-
DRING.  Han hævder såle-
des, at der ingen gevinst

fremkommer. Hverken øko-
nomisk eller demokratisk.

Der er ingen tvivl om, at
man ved større fleksibilitet
og sammenlægninger på
sigt vil opnå en økonomisk
gevinst, og der er heller in-
gen tvivl om, at vi i Guld-
borgsund må vente en del år
på denne gevinst.

Vi har i dagspressen kun-
ne læse om et meget stort
antal ledere i Guldborg-
sund. Disse udgør et ba-
stant større problem end de
manglende borgmestre og
byrådsmedlemmer. Og det
er rigtigt, at netop Guld-
borgsund har tillagt sig en
meget omkostningstung le-
delse, som er opnået gen-
nem et bredt forlig.

Venstre kæmpede en kort
overgang imod, men opgav
hurtigt kampen, og ved næ-
ste valg vil dette sikkert væ-
re glemt.

Et faktum, som ikke må
udelades er, at det også ville
have været endog meget
dyrt at skille sig af med alle
de ledere, som i virkelighe-
den er til overs, idet de alle
som én skulle have haft sto-

re aftrædelsesbeløb, og der-
for har øvelsen for sammen-
lægningsudvalget ikke væ-
ret let. Man har måttet væl-
ge mellem pest og kolera,
men havde man valgt mod-
sat, havde risikoen for en
stor tung offentlig admini-
stration som udgangspunkt
været undgået.

Vi har ikke mange eksem-
pler i det offentlige på, at en
organisation ”slanker” sig af
sig selv og vil næppe heller
opleve dette i Guldborg-
sund.

Serviceharmonisering er
blevet til et fy-ord i Sakskø-
bing.

Lidt subjektivt kan vi sige,
at man endnu ikke har set et
eneste område, hvor Sak-
skøbings borgere har opnå-
et fordele ved sammenlæg-
ningen, og det er da også
netop derfor, at der er taget
initiativ til protester mod det
nye, der måtte komme.

Det er især børnepas-
ningsområdet og fritidsom-
rådet, der må lægge ryg til
store forandringer.

Det er ulykkeligt, hvis
især svage børn kommer i

Tømrermester Benny Svendsen
SLOTSGADE 12 - 4880 NYSTED

TLF. 54 87 14 07
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klemme i et system, hvor
indtrykket har været, at vi
har gode forhold – også for
disse – i Sakskøbing. 

Bekymringen er således
forståelig, og det kunne væ-
re et ønske, at man fra Ven-
stres side virkelig gjorde de
svage børn til en mærkesag.
Der er ikke stemmer i dette,
men penge at spare, hvis
man satser på tidligt indsats
frem for dårlige lappeløsnin-
ger, som nogle af de såkald-
te serviceharmoniseringer

bærer præg af.
Om føje år er alting glemt,

selvom vi stadig kan møde
folk, der husker gamle dage
som en lykkelig tid.

Vi skal alle være ærlige og
indrømme, at vi næppe no-
gensinde har haft det bedre
i Danmark end nu, og med
og uden storkommuner, vil
langt den overvejende del af
befolkningen også fremde-
les få andel i det overflødig-
hedshorn, som samfundet i
dag er bygget op omkring.

Når statsministerfruens
taskeindkøb kan blive til et
varmt politisk emne, så tilla-
der jeg mig på ægte jysk at
konkludere, at ”det ikke er
så tovligt endda”. Så har vi
vel ikke de store samfunds-
mæssige problemer i vort
lille kongerige.

Og det får vi næppe heller
i en fremtid, som ikke man-
ge af os vil bytte med an-
dre!!!!

Ove Jensen
- snart forhenværende 

lokalpolitiker

PLEJECENTER

I skrivende stund er Stubbe-
købings nye plejecenter net-
op taget i brug. 
Da et enigt byråd traf den
beslutning, at kommunen
skulle have et nyt plejecen-
ter, blev mange tanker sat i
gang, og jeg syntes, det var
en meget spændende opga-
ve at gå i gang med. Mange
møder blev det til og resul-
tatet ser vi så i dag.

Det er altid spændende,
når man deltager i forskelli-

ge projekter, hvordan det vil
blive modtaget af brugerne.

Det var da også med stor
spænding jeg så frem til ons-
dag den 18. oktober 2006,
hvor socialudvalget var med
til åbent hus arrangementet
på plejecentret.

Det ville blive interessant
at høre, hvad de kommende
beboere og deres pårøren-
de ville sige til det nye cen-
ter. Det blev en dejlig efter-
middag med ca. 400 besø-
gende og alle var glade og
meget positive. Mange
spørgsmål blev vendt med
de ældre, også selve flytnin-
gen, som de ældre syntes,
var det mest besværlige,
blev berørt. Det kunne jeg
kun give dem ret i, men og-
så, at de kunne være ganske
rolige, det skulle nok forlø-

be uden problemer, ikke
mindst takket være pleje-
personalet.

Vi har på vore 3 plejehjem
i kommunen nogle fantasti-
ske medarbejdere, der har
ydet en meget stor indsats i
hele forløbet, og jeg er også
sikker på, at de vil blive gla-
de for den nye arbejdsplads
med de hjælpemidler, der er
til rådighed og den meget
bedre plads.

Sidst men ikke mindst vil
jeg ønske vore ældre tillyk-
ke med deres nye hjem og
håber, de vil få en god tid på
plejecenteret og jeg er sik-
ker på, at personalet vil gøre
alt for, at det skal lykkes.

Med venlig hilsen
Peter Bring-Larsen

Nyt plejecenter i Stubbekøbing
Nyt fra lokalforeningerne - Stubbekøbing

Peter Bring-Larsen
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Nyt fra lokalforeningerne - Nørre Alslev

På plejehjemmet Lotte har
sund fornuft, intuition og re-
spekt for det enkelte men-
neske afløst kvalitetsprojek-
ter og planlægning. Hjem-
met, som ligger i en patrici-
ervilla der er ældre end de
ældste beboere, har udvik-
let sig til et levende eksem-
pel på, at god pleje kræver
hjerterum. Ikke kun hus-
rum. Plejehjemsleder Thyra

Frank kommer og fortæller
om sit arbejdet på Lotte,
hvor utraditionelle metoder
og et respektfuldt værdi-
grundlag danner basis for
arbejdet med de ældre.

Kom og hør Thyra Frank
i Gundslev forsamlings-
hus mandag d. 27. no-
vember kl. 19. Alle er
velkomne

Pris: 50 kr incl. Kaffe og
kage. Arrangør: Venstre i
Nørre Alslev.

Julemøde i Venstre 
Mød Plejehjemsleder Thyra Frank

...fortsat fra side 6
gennem træning og et aktivt
liv. Træning forebygger
f.eks. faldtendens og øger
appetitten - dermed undgår
den gamle faldet og hofte-
bruddet, som for mange
gamle kan have fatale kon-
sekvenser. Vi ved, at mental
og fysisk træning hele livet
er sundt - og det vil være ud-
gangspunktet for indsatsen
på omsorgsområdet. 

Kort fortalt hylder vi prin-
cippet om hjælp til selvhjælp
og individualitet. Borgeren
tager ansvar for egen livssi-
tuation, og bruger sine ev-
ner og færdigheder mest
muligt. Derfor støtter vi og-
så op om det frivillige socia-
le arbejde, som leverer en

uvurderlig hjælp til selv-
hjælp. 

I plejen er perspektivet for
social- og sundhedsudval-
get, at vi især vil rette fokus
på den personlige pleje, for-
di vi synes, det er vigtigst i
forhold til praktisk hjælp.
Borgere der har brug for
personlig pleje, skal støttes

bedst mulig, og personligt
har jeg meget fokus rettet
mod, at den enkelte får mu-
lighed for at dø, under så
værdige forhold som mu-
ligt.

Borgeren skal have indfly-
delse på eget liv, og skal
kunne vælge samt handle
herefter.
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Vi bringer gerne dit indlæg...
fordi dine meninger og dine ideer kan være lige
så spændende og interessante som alle andres!

(- et rødstrømpeindlæg af
Anne Svendsen).

Jeg blev glad, da jeg hørte
Anders Fogh holde åbnings-
talen i Folketinget. For det
første var det en god tale,
der satte fokus på mange
store problemer ude i ver-
den. Og derved mindede os
om at vi skulle skamme os
over at gå rundt og brokke
os i lille Danmark. 

Jeg lagde specielt mærke
til at Anders Fogh betonede
vigtigheden af miljøspørgs-
målene. Jeg tror han er ble-
vet inspireret af miljømini-

ster Connie Hedegård. Eller
rettere: Når han har valgt en
så markant personlighed
som Connie Hedegård som
miljøminister, kan det kun
være, fordi han har ønsket
fokus på miljøet. Og netop
her, tror jeg det er helt rig-
tigt at satse på en kvinde.
Fremsynet miljøpolitik og
kvinder er to ord fra samme
side i min ordbog.

Det bringer mig videre til
mit næste budskab: Når vi
kun er valgt 4 kvinder til
Guldborgsund byråd, (lige
nu 5, fordi socialdemokra-
terne har en afløser inde) så
vil jeg gerne opfordre til at
vi får lidt positiv forskelsbe-
handling. Ikke fordi vi er så
kønne, at vi er inspirerende.
Ikke fordi det er synd for os,
at vi kun er 4. Nej, fordi vi

nogle gange ser tingene fra
en anden vinkel. Som ek-
sempel kan jeg nævne, at
der kun er en kvinde i øko-
nomiudvalget. Og hun sco-
rer efter min mening rigtig
mange points ved at komme
frem med sine ofte afvigen-
de synspunkter. Mange af
disse synspunkter er ikke
politisk bestemte, men gan-
ske almindelig fornuftig
kvindelogik. Som jeg tror
mange af mændene godt
kan se det fornuftige i, men
det får man dem jo ikke til at
indrømme, når nu damen er
valgt for SF. Derfor, kære
mænd: Giv pigerne nogle
pladser i diverse tværgåen-
de udvalg, selv om det må-
ske er en mand der står
øverst på ranglisten.

Der blæser milde 
vinde over miljøet

Anne Svendsen



Når vi næste gang skal til
Folketingsvalg, vil mange
ting være anderledes end
sidste gang vi stemte.

Den nye kredsstruktur
har langt større betydning
for vores område end blot
det, at Lolland-Falster er
omdannet fra 3 valgkredse
til 2 valgkredse.

Før i tiden kunne vores
kandidat hente stemmer fra
Storstrøms Amt, men frem-
over vil alle kandidater fra
hele Region Sjælland kunne
hente stemmer også fra
Guldborgsundkredsen. Det
betyder at en stemmemag-
net som Anders Fogh Ras-
mussen vil optræde på listen
i vores område. Det kan
selvfølgelig have positiv be-
tydning for Venstres valg,
men det har samtidig den
konsekvens, at det kan være
overordentlig vanskeligt for
en lille kreds i et ydre områ-
de, at få deres kandidat
valgt. 

Det vil fremover ikke være
tilstrækkeligt at man kan
hente et godt stemmetal i
sin egen kreds eller nabo-
kredsen, men man skal også
gerne være kendt i videre
kredse, så man derved kan

hente stemmer udover de
lokale.

Kredsstrukturen i vores
område ændres, så Guld-
borgsund Kommune bliver
en valgkreds og dermed bli-
ver den nye valgkreds en
sammensmeltning af den
tidligere Nykøbing F. kreds
og dele af Maribo kredsen
og her skal enes om en fol-
ketingskandidat.

Siden sidste folketingsvalg
har jeg administreret kred-
sens hjemmeside. Nykoe-
bingfalsterkredsen.venstre-
net.dk, en side som fortrins-
vis har bestået af indlæg fra
Svend Erik Hovmand. I den
sammenhæng har jeg været
vidne til det store politiske
og lokale engagement som
kendetegner Svend Erik.
Det er ikke kun op til et fol-
ketingsvalg at Svend Erik er
på banen. På hjemmesiden
kan læses mange indlæg,
hvor Svend Erik både for-
holder sig til såvel lokale
forhold som landspolitik og
den globale udvikling. 

Som gruppeformand i Ven-

stres folketingsgruppe be-
strider Svend Erik en cen-
tral politisk post, hvor han
har tæt berøring med de
centrale beslutninger i
dansk politik. Hans mange-
årige erfaring gør ham til en
respekteret og kendt politi-
ker langt ud over Lolland-
Falster og dermed i mine øj-
ne også det naturlige valg
som folketingskandidat i
den nye Guldborgsund
kreds.

Jeg tror det for landsdelen
er meget vigtigt, at vores
kandidat opnår valg ved næ-
ste folketingsvalg. Vi ved
godt, at en valgkreds som
tidligere har opnået valg, er
en mere attraktiv kreds end
hvis ikke der har været op-
nået valg. Dermed kan et
valg af Svend Erik Hovmand
som kredsens kandidat, væ-
re et valg som sikrer lands-
delen indflydelse og nær-
hed til Christiansborg ikke
kun i næste valgperiode,
men forhåbentlig i mange
valgperioder fremover.

Kim Eriksen
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Kim Eriksen

Hovmand - et godt valg

stege-afdeling                                                 nykøbing f.-afdeling
kostervej 2, 4780 stege                havnepladsen 8, 1 havnepalæet
tlf. 5581 1234                                                4800 nykøbing falster
reg@revisor-frr.dk                        tlf. 5444 5455, nyk@revisor-frr.dk

medlem af Agrogruppen

www.revisor-frr.dk



Dette udtryk bruger vi ofte.
Det kommer vel af oplevel-
sen af, at skulle gå på en
smal planke eller andet og
holde balancen, for ikke at
falde til den ene eller den an-
den side. Vi kan levende fo-
restille os, at hvis tungen gli-
der over i den ene side af
munden, så er det sket. Så
falder vi.

Jeg tror at vi er mange der
havde den følelse under den
netop overståede protestak-
tion mod de påståede ned-
skæringer i kommunerne. 

Socialdemokraterne, fag-
bevægelsen og pressen vi-
ste med al tydelighed at der
stadig er liv i dem, i en vel-
tilrettelagt og præcist timet
kampagne. Lidt skræmmen-
de faktisk. Deres budskab
kom stort set uantastet gen-
nem medierne, og fremstod
som sandheden.

Udsat for så massivt et an-
greb, er det vigtigt at holde
tungen lige i munden. Det
gjorde regeringen rigtig
flot. Den valgte at stole på
sin egen politik, kommunal-

reformen, skattestoppet og
den økonomiske politik. Re-
geringen holdt hovedet
koldt og holdt fast i de lang-
sigtede perspektiver, i ste-
det for at tage kortsigtede
gevinster hjem, ved at læg-
ge flere penge på bordet.
Havde man gjort det under
pres, så havde aktionen væ-
ret en klar bogført sejr til
Socialdemokraterne. 

Det er muligt at Venstre
tabte i meningsmålingerne,
men man vandt i troværdig-
hed ved at holde fast i sin
kendte politik, og sende bol-
den tilbage hvor den hører
til, nemlig i kommunerne.

Jeg tror at vi vil se mange
flere af disse stormløb mod
regeringen i de næste to år.
Socialdemokraterne og fag-
bevægelsen har øjensynligt
slået pjalterne sammen
igen, i et fælles mål, indfly-
delse og synlighed. 

Regeringen skal holde sig
til sin egen politik, og frisk
og frejdigt blive ved med at
fremlægge sine egne for-
slag til gavn for danskerne.
Danmark er blevet bragt i
en meget gunstig situation i
de seneste år, og det er den
stabile og langsigtede poli-
tik der har æren for det. 

Siden begyndelsen af fir-
serne har man nemlig holdt
tungen lige i munden.

Flemming Jantzen
Fmd. i Nykøbing F.
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Om at holde tungen lige i munden

Flemming Jantzen

Østfalsters
Transport

Kørsel og rensning af sukkerroer.
Tlf. 54 44 15 48 · Mobil 40 11 62 44 

Fax 54 49 01 48
Møllegårds Alle 1 · 4850 Stubbekøbing

www.salon1001.dk
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Det nyligt vedtagne budget
havde ikke særlige politiske
aftryk, men var for det me-
ste en sammenskrivning af
de 6 kommuners tal og de
tal fra amtet, der i fremtiden
vil få betydning for Guld-
borgsund. 

For at få et budget i balan-
ce havde byrådet besluttet
at spare mindst 7 % på admi-
nistrationen og 2,5 % på drif-
ten. Med den usikkerhed
der naturligvis er, hilser
Venstre med tilfredshed, at
der ikke blev truffet mere
vidtrækkende beslutninger,
end der blev. Vi skal kende
grundlaget, før vi stiller nye
forslag til forandringer i en i
forvejen presset organisa-
tion.

Socialdemokratiet havde
på forhånd planlagt en kam-
pagne mod kommunalrefor-
mens faddere, Venstre, og
den kom til at fylde meget i
efteråret. Med opbakning
fra flere interesseorganisa-
tioner blev der fremturet
med at regeringen snød på
vægten. Og selvfølgelig
fandt man tilslutning, de ste-
der hvor en solidarisk har-
monisering og en rationali-
sering eller besparelse, ram-

te pasning, skoler eller æld-
repleje.

Heldigvis stod Venstre
endnu engang fast på, at vi
holder det vi lover – også i
forbindelse med reformen.

For det første skal kom-
munerne som helhed, have
kompensation for dokumen-
terede ekstra udgifter i for-
bindelse med reformen. De
tal arbejdes der løbende
med, og senest har KL og
regeringen aftalt en yderli-
gere kompensation. For det
andet skal de sammenlagte
kommuner selv finde ratio-
naler og stordriftsfordele
ved sammenlægningen. En
opgave der kræver de nød-
vendige lokale politiske be-
slutninger. Og for det tredje
er udligningsordningen so-
lidarisk, d.v.s. at nogle kom-
muner får flere penge, mens
andre får færre. Typisk er
det sådan, at der er flyttet
penge fra de rige kommu-
ner til de knap så rige kom-
muner, bl.a. Guldborgsund.

Som borger i Guldborg-
sund skal vi glæde os over at

skattetrykket hos os er
blandt de laveste i regionen.
Altså er der flere penge i
borgernes lommer, og det
giver alt andet lige borgerne
bedre økonomiske mulig-
hed for at træffe egne be-
slutninger.

Jeg ser budgettet som et
fundament for en god frem-
tid, hvor der ligger store ud-
fordringer. 
Vi ønsker at udvikle kom-
munen med en god moder-
ne service, der tages hen-
syn til vores særlige situa-
tion, som bosætnings og
pendler kommune langt fra
de større byer.

Vi ønsker en stærk dyna-
misk kommune, der selv
med stor energi styrer den
fremtidige udvikling, som
den er udtrykt i vores vi-
sion.

Og endelig ønsker vi en
kommune, der inddrager
borgerne omkring de be-
slutninger og løsning af de
opgaver, der vedrører dem
selv.

At løse denne opgave kræ-

Efteråret og budget 2007

BBYYEENNSS VVVVSS--BBLLIIKKKKEENNSSLLAAGGEERR
- Ring til fagmanden.
✔ Blikkenslagerarbejde
✔ Oliefyr - Fast aften og weekendvagt 1/10-30/4.

✔ Korn-, pille- og halmfyringsanlæg
✔ Fjernvarme
✔ VVS-arbejde

TTllff..  5544  4433  4400  1155  .. BBiill  2233  3322  0033  1100

Michael Højland Mortensen
Smedevej 13, 4840  Nørre Alslev

Edvard Traberg



I det fremtidige arbejde i by-
rådet er det, som omtalt et
andet sted i bladet, min op-
fattelse, at vi står overfor
store udfordringer. 

Vi ved at arbejdsstyrken
ikke vil vokse i fremtiden,
de store årgange der snart
går på pension erstattes af
mindre årgange.

Borgerne vil efterspørge
flere velfærdsydelser, og
forventer en høj kvalitet.

Det moderne samfund
kræver, at den offentlige
service indrettes fleksibelt,
og understøtter tidens ar-
bejds- og familieliv.

Al offentlig service skal
ses som et hele. Som borger
opfatter vi det offentlige
som én enhed, der samar-
bejder gnidningsfrit og på
tværs i hele systemet.

Og vi ved at kommunen
bliver målt på, om borger-
ne/brugerne er tilfredse.

Derfor skal vi tænke utra-
ditionelt i forhold til tidlige-
re, og vi må forudse at der
vil ske forandringer.

Mange opgaver bør løses
anderledes. Eksempler fra
de gamle kommuner viser,
at de gode eksempler fin-
des. Eksempler fra nær og

fjern skal inspirere os. Som
politikere skal vi sikre at
borgernes penge bliver
brugt bedst muligt.

Vi ved at megen service
kan løses bedre af andre
parter end kommunen. Der
er mange virksomheder,
der har kerneydelser som
de kan tilbyde. Kommunen
kan i stedet koncentrere sig
om at styre kravene til kvali-
teten i ydelserne. Specielt
efter reformens indførelse,
hvor kommunen i nogle til-
fælde er myndighed, vil det-
te være rigtigt.

Det er positivt at borgerne
har indflydelse på hvordan
og hvor opgaven løses. Som
udgangspunkt løses opga-
ven bedst tæt på borgeren.
Og tit kommer de gode ide-
er fra dem der er tættest på,
og som hovedregel er enga-
gementet stort hos dem det
hele omhandler. Derfor be-
tyder NÆRHED i vores vi-
sion også at ansvaret kan gi-
ves til borgergrupper. Ved
at arbejde visionært og dy-
namisk gennem den næste
periode kan Guldborgsund
skabe sig en god platform til

20 · Venstre omkring Guldborgsund

Kurt Ødegaard · Fuglsangvej 43, · 4892 Kettinge
Tlf: 54 87 30 87 · 24 42 60 29 

ver at vi frigør os fra tradi-
tionel kommunal tanke-
gang. Vi har en større kom-
mune med andre og flere
muligheder. Det skal bru-
ges offensivt.

Det kræver også at vi får
muligheden for at træffe lo-

kale beslutninger, uden ind-
blanding på detailplan fra
folketinget. Nogle landspoli-
tikere bruger desværre en-
keltsager til personlig profi-
lering, og det lykkes dem
ind imellem at få gennem-
ført en lovgivning, der er

uhensigtsmæssig for det
kommunale selvstyre. 

Alt i alt kan vi være tilfred-
se med starten i Guldborg-
sund kommune, men frem-
tiden byder på store opga-
ver.

Edvard Traberg

Edvard Traberg

Det fremtidige arbejde i byrådet
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fremtiden. Vi har store ud-
viklingsmuligheder på man-
ge områder. Der er et stort
ønske fra mange om at bo-
sætte sig her, vi har reelle
muligheder for at få flere hø-
jere uddannelser end vi har i
dag, vi kan udvikle unikke

kultur – og fritidstilbud, der
tilfredsstiller de fleste fami-
liers behov, og vi kan tilbyde
attraktive område til er-
hvervslivet. Som sagt ligger
der store opgaver foran os.
Derfor bliver de næste 3 år
vigtige for kommunen, og vi

er indstillet på at spille en
aktiv rolle, og forventer at
kunne sætte mærkbare af-
tryk på politikken. Så vi ser
frem til en spændende pe-
riode.

Edvard Traberg

Om godt en måned er den
nye storkommune en reali-
tet. Men ikke nok med det:
På mange andre områder
(trafik, uddannelse, politi,
erhverv m.m.) bliver nytå-
ret overgangen til en ny tid
hvor opgaven for os i Ven-
stre er at skabe bedre leve-
vilkår for alle i den nye kom-
mune.

Når jeg sammenligner
med situationen ved den
sidste kommunesammen-
lægning i 1970, hvor jeg
som VU-formand var med til
bl.a. at arrangere et stor-mø-
de i min egen kommune,
Sakskøbing, er der mange
lighedspunkter med situa-
tionen i dag. Dengang var

det Slemminge, Våbensted,
Radsted m.fl. mindre kom-
muner der gik sammen med
Sakskøbing til èn kommu-
ne. I dag er det Sakskøbing,
Nysted, Stubbekøbing m.fl.
der går sammen med Nykø-
bing til èn kommune. Den-
gang havde man ikke skat-
testop og andre restriktio-
ner til værn for skattebor-
gerne. Det har vi i dag.

Efter kommunesammen-
lægningen i 1970, hvor de
fleste valgte det højeste ser-
vice niveau blandt de gamle
kommuner som fællesnorm
for den nye kommune, steg
de offentlige udgifter og
skatterne dramatisk. Det
var grundlaget for den store
arbejdsløshed og økonomi-
ske nedtur vi har lidt under
siden. Men nu er økonomi-
en og ledigheden genopret-
tet. Og nu sørger skattestop-
pet for, at vi ikke kommer i
samme situation igen.

Alligevel bliver der mange
forbedringer fra nytår: Den
nye Finanslov betyder bl.a.
at der afsættes flere penge
til trafik. Ud over færdiggø-

relse af Guldborgsund-mo-
torvejen, som vi måtte kæm-
pe for i mange år, er det nu
lykkedes at få påbegyndt en
udvidelse af Køge-Bugt mo-
torvejen fra Greve syd til
Køge. Når jeg har arbejdet
meget for denne sag, skyl-
des det, at mange i vores
område dagligt sidder i kø
på denne strækning når de
skal på arbejde i hoved-
stadsområdet. Samtidig går
vi nu i gang med de forbed-
ringer af Sydbanen, som og-
så har været et stort pro-
blem for pendlerne i årevis.
Sporreparationer og spo-
rudskiftninger bedre parke-
ringsforhold og bedre infor-
mation samt nye signaler
hører alt sammen med i de
nye trafikinvesteringer. Her
ud over går vi i gang med en
opgardering af banen fra
Nykøbing til Næstved så ha-
stigheden kan forhøjes
yderligere, ligesom flaske-
halsen ved Ringsted fjernes
ved et nyt dobbeltspor, som
påbegyndes i det nye år. Alt
sammen skal bidrage til en
mere stabil, mere sikker og

Opgaven er at skabe bedre levevilkår
for alle i den nye kommune

Svend Erik Hovmand
Formand for Venstres 
Folketingsgruppe
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frem for alt hurtigere trans-
port fra

Guldborgsund til 
København
For fem år siden fik jeg fol-

ketingets tilslutning til en
særlig fradragsordning for
transport over lange afstan-
de. Den har været til stor
økonomisk hjælp for alle på
Loll-Falster, der må arbejde
i hovedstadsområdet - uan-
set om de benytter tog eller
bil. Vi har netop foreslået at
ordningen, der udløber til
nytår, forlænges yderligere i
7 år.

På undervisningsområdet
har det også været nødven-
digt at bruge en del kræfter
for at sikre bedre uddannel-
ser til vores område. CEUS i
Nykøbing, hvor jeg selv tog
min uddannelse i sin tid, er
nu blandt de store og mest
moderne uddannelsesinsti-
tutioner i landet. Med de
nye uddannelsesplaner, var
der på et tidspunkt risiko
for, at den blev kørt ud på et
"sidespor" i det fremtidige
samarbejde om 7 store ud-
dannelsesregioner i Dan-

mark. Men nu tror jeg det
lykkedes at sikre Ceus mu-
lighed for at være med i en
ny "professionshøjskole",
som er et samarbejde mel-
lem alle mellem- og videre-
gående uddannelser i den
nye region Sjælland - incl.
universitetet i Roskilde.

Det betyder at vi kan fort-
sætte med de nye uddannel-
ser og få endnu flere nye til
vores landsdel, således at
endnu flere af vore unge kan
få deres uddannelse her.

Inden for erhvervslivet er
der også mange forbedrin-
ger på vej. På landbrugsom-
rådet tager vi endnu et
skridt i retning af det, som
jeg mener, er målet: Afskaf-
felse af jordskatterne. Der
er med den nye finanslov
også en række initiativer til
gavn for de, der vil starte ny
virksomhed og arbejdet
med at afskaffe begrænsnin-
gerne for at importere ar-
bejdskraft fra østersølande-
ne vil jeg fortsat prioritere
højt. Vi har jo gjort meget
for at få gang i byggeriet -
bl.a. med udlæg af nye som-
merhusområder. Men nu er
der fuld beskæftigelse - og-

så i mange andre brancher
på Lolland Falster. I den si-
tuation er det vigtigt at alle,
uanset nationalitet, er med
til at opfylde arbejdskraftbe-
hovet i vores område. Ellers
vil arbejdspladserne bare
blive flyttet til Polen, Indien,
Kina eller andre steder på
kloden. Opførelsen af det
nye statsfængsel, som det
lykkedes at få til vores om-
råde, er også med til at sikre
mange arbejdspladser.

Det nye politiforlig vil fra
nytår betyde at vi efterhån-
den får mere politi på gaden
- herunder en bedre betje-
ning bl.a. gennem mere pa-
truljering.

Det skal også gælde i Sak-
skøbing - uanset hvad der el-
lers er sagt i den sag.

Lad mig til sidst fremhæve
Anne Svendsens ord fra sid-
ste udgave af dette blad: Det
handler om vores identitet,
om kvalitet og om kreativi-
tet.

Hvad enten vi taler om
Claus Meyers gastronomi,
Nysted-skinke, Grønt Cen-
ters nye ideer eller turist -
og fritidsoplevelser, så er
det af stor betydning for vo-
res fremtidige udvikling.
Derfor er det ikke nok med
kommunens og statens ind-
sats. Vi må også selv yde en
indsats og tage et ansvar
som det f.eks. skete, da der
manglede midler til den nye
krokkodille-zoo. Det var
blot et af mange eksempler,
der lover godt for fremtiden
omkring Guldborgsund.

Ursin’s Varmeservice
Aut. VVS-installatør

Dahlerupsvej 7
4894 Øster Ulslev
Tlf. 54 87 60 20

www.billigvarme.dk
Oliefyr · Solvarme · Jordvarme · Bio brændsel · Højtryk

Nybyg · Tilbygninger · Renovering · Staldbyg
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• CASTROL OLIER TIL ALT OG ALLE

Egensevej 32 · Vålse · 4840 Nr. Alslev 
Telefon 54 43 10 66

GÅ FØRST TIL
FAGMANDEN

Havetraktorer
Plæneklippere
Græstrimmere
Hækkeklippere
m.m.

Altid et besøg værd..!

15 M TRAILERLIFT
UDLEJES

Velegnet til vedligehold
af større bygninger m.m.

Fairness Construction
v/ Poul Andersen
Tværvej 2, Horreby
4800 Nykøbing F.

54 43 81 73 - 23 93 14 48

GARDIN-NYT
v/ Leif Jensen

- Ring og få et godt tilbud

54 85 12 06
Tværgade 8 - 4800 Nykøbing F.

Falster Træ & Finér ApS
Tuemosevej 1

4850 Stubbekøbning

Per S. Wamberg

www.plywood.dk
per@plywood.dk

Tlf. 54 44 11 33
Fax. 54 44 22 25

Mobil 20 30 11 44

Døllefjelde Maskinstation a/s
LANGET 10, · 4892 KETTINGE · 5486 4419

v/Christian Henriksen
Gårdrækkevej 2 · 4840 Nr. Alselv

TLF. 54 44 62 25  Mobil 40 11 80 48
Alt i El- installationer

Vi reparerer også dine hvidevarer
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DanBolig
- samarbejder med Nordea

NØRRE ALSLEV
54432690

STUBBEKØBING
54442590

NYKØBING F.
54842990

MARIELYST
55862990

HER FINDER DU OS

Din ejendomsmægler 
- det naturlige valg

RING NU PÅ

Stubbekøbing tlf. 54 44 25 90

Nørre Alslev tlf. 54 43 26 90

Nykøbing Fl. tlf. 54 84 29 90

Marielyst tlf. 55 86 29 90

Niels Kokholm & Ole Mortensen


