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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

OBS: ny adresse og åbningstider  •  OBS: ny adresse og åbningstider
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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

Nysted
Fl. v. w. Petersen - tlf. 54 86 51 35       

www.lof.dk/nysted

Sakskøbing
Doris Hartmeyer – tlf. 54 77 90 08      

www.lof.dk/sakskoebing

LOF i Guldborgsund Kommune
Nørre Alslev

Mia Nielsen – tlf. 54 46 12 13
www.lof.dk/nralslev

Sydfalster
Kåre Mørkved – tlf. 54 13 67 29

www.lof.dk/sydfalster
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Guldborgsund Venstre kan på
grundlovsdagen invitere til
møde på Fuglsang.

Her har vi den store glæde
at kunne præsentere Ven-

stres formand, Statsminister
Anders Fogh Rasmussen,
som grundlovstaler.

Det er et møde vi ser meget
frem til. Det er nu 6 år siden
Anders Fogh besøgte os på
denne for landet så historiske
dag, og indledte valgkampen
der førte frem til regerings-
magten, som vi jo har haft lige
siden.

Parken på Fuglsang kom-
mer til at danne rammen om
et godt sammensat program
med musik ved Østersøorke-
stret, rundvisning i parken og

fremvisning af det nye kunst-
museum. Endvidere taler
venstres nyvalgte folketings-
kandidat Henrik Høegh.

På det politiske plan har be-
styrelsen netop besluttet, at
der i fremtiden vil blive lejlig-
hed til, at medlemmerne 2
gange om året kan møde ven-
stres kommunal- og regions-
politikere. Første gang bliver
omkring budgetlægningen i
september.

Kaj Jørgensen

Nyt fra foreningen

Kaj Jørgensen

Grundlovsmøde på Fuglsang
Tirsdag den 5. juni kl. 12.45

Se programmet side 9 her i bladet.

Virksomhedsbesøg på REFA
Tirsdag den 12. juni kl. 18.00

Se omtale side 17 og 18 her i bladet.

Deadline for stof til næste blad - Tirsdag den 31. juli kl. 12.00

Mødekalenderen



Da jeg for nylig var i Stubbe-
købing for at snakke med mø-
dedeltagerne om den kom-
mende kommuneplan, kom
der mange ideer frem om,
hvad der kunne og burde gø-
res for udvikle hele Guld-
borgsund, men selvfølgelig
især hvordan udviklingen
skulle være i det nærområde
de kender bedst. 

Alle ønsker at kommunen
udvikler sig som en helhed,
men samtidig at de mange lo-
kalområder bliver bæredygti-
ge enheder i sig selv. Det be-
tyder at det offentlige skal
sikre at de primære service-
områder fungerer godt, at
planlægningen ses i et større
perspektiv og at borgerne ak-
tivt inddrages i så høj grad

som muligt. Populært sagt
skal kommunen sætte kursen
eller vise vejen, mens medar-
bejderen eller borgeren skal
finde målet.

Et afgørende element i re-
geringens kvalitetsreform er
også, at decentralisere så me-
get som organisationen og
borgerne er parate til. Og der
er grund til at tro at alle øn-
sker det bedste for sit områ-
de, og at man er parat til at ar-
bejde for en god udvikling.
Derfor er det vigtigt for ud-
viklingen af kvalitet, at dem
der reelt står med arbejdet el-
ler problemet har de friheder,
der gør at de kan træffe deres
egne beslutninger. Ofte er
løsningerne ikke dyrere,
mens de fungerer helt sik-
kert bedst, når de involvere-
de selv har stået fadder til
dem. Samtidig skabes der
meget motivation og engage-
ment blandt de mennesker,
der arbejder med sagen. Og
det er en meget vigtig ge-
vinst. 

Vi taler tit om at lære af de
gode eksempler, der netop tit
er opstået som lokale løsnin-
ger på et problem. Derfor
skal vi producere og offentlig-
gøre dem til inspiration for
andre.

Vores situation i Guldborg-
sund bliver helt sikkert, at vi
selv skal klare de opgaver vi
sætter os. En befolkningspro-
gnose for kommunen, viser at
befolkningstallet de næste 10
år vil være ret konstant. I
hvert fald med de nuværende

Edvard Traberg
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Guldborgsund Kommune

REDAKTION:
Børge Jensen
Kongsnæstoften 1
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 19 37
E-mail:
albo@jensen.mail.dk
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4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 14 83 74
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Den kommende
kommuneplan
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forudsætninger. Men der bli-
ver lidt færre børn og unge,
og også færre voksne indtil 60
år, mens de over 60 år bliver
flere. 

Det sammen med den nye
struktur med større kommu-
ner skriger på forandring. Og
da vi alle ønsker at Guldborg-
sund udvikles optimalt, skal
vi sikre den bedste kvalitet til
den billigste pris.

En velgennemført reform
af kvaliteten stiller store og
nye krav til ledelse. Lederne
skal have tillid til at enhver

medarbejder, kan løse de op-
gaver der vedrører deres ar-
bejdsområder. Det vil give an-
svarsfølelse og stort engage-
ment i det daglige, og lyst og
energi til at arbejde for en
endnu bedre fremtid.

Samtidig vil vi være meget
lydhøre overfor borgernes
ideer og bud på de fremtidige
prioriteringer. Vi skal sørge
for at alle gode ideer og ek-
sempler kommer frem, og for
at vi får gennemført de bedste
og mest brugbare løsninger.
På den måde kan vi alle stå

sammen og gøre Guldborg-
sund til én af Danmarks ud-
viklingskommuner i de næste
10-15 år.

Jeg oplever tit at folk med
stor energi ønsker at bidrage
til en lokal udvikling, og at de
er engagerede når det de op-
lever, vedrører dem selv. Det
bekræfter for mig at der fin-
des mange kræfter og mange
ideer, der samlet kan bidrage
til en stærk kommune i udvik-
ling. 

Edvard Traberg

Der er sagt meget om rege-
ringens planer med tests i fol-
keskolen. Der er dog ikke
sagt ret meget positivt. Ofte
har vi hørt lærerne og deres
organisation udtale sig meget
bekymret om effekten og
tidsforbruget. 

Der er selvfølgelig altid
grund til at forholde sig kri-
tisk til nye forslag, men man
bør være kritisk og positiv, og
ikke kritisk og negativ, for så
bliver debatten helt afsporet
og ikke længere konstruktiv. 
Når man ydermere har flere
sikre tegn på, at mange unge
mangler et løft i færdigheder
og motivation, så er der
grund til at stå sammen om

nye ideer, og i det mindste
prøve at være positiv overfor
dem.  

I den seneste tid har man
så afprøvet testen på elever,
og medierne var på pletten
for at høre de unges reaktio-
ner. De var faktisk meget po-
sitive over testen, men også
over selve ideen med at få te-
stet sin viden. Mange unge er
ligesom mange forældre me-
get optaget af, at skabe sig go-
de muligheder for uddannel-
se og en god fremtid, som de
selv kan forme. De kan se, at
det er en forudsætning for en
præcis og god undervisning,

at de selv og læreren kender
deres niveau. Det er ikke
overraskende, men det er flot
at høre de unge være så an-
svarlige for deres tilværelse. 
Skolen har brug for at være i
udvikling hele tiden, og alle
seriøse forslag bør modtages
og bearbejdes i en positiv
ånd. Så kommer vi fremad, i
stedet for at stå i stampe.
Når byrådet i efteråret skal til
at debattere budget, så håber
jeg at indholdet i folkeskolen
vil komme til at fylde mere
end strukturen, skoledistrik-
ter og antal skoler.

Flemming Jantzen

Flemming Jantzen

Muligheder i skolen        

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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Fremtidens natur i Guldborgsund Kommune

Når I læser dette, har byrådet
været på den ”planstrategiske
Galathea-ekspedition”.
Jeg håber at byrådet på eks-
peditionen har godkendt
grovskitsen for fremtidens
natur: Fokus på ”de blå bånd”
i kommunen: Det lodrette
(selve Guldborgsund) og de
to skrå: Flintinge Å/Sakskø-
bing Å og Ådalen Fribrødre
Å/Tingsted Å. Centrum i alt
dette er den sydlige del af
Guldborgsund (Bredningen).
Og hvorfor lige det? Simpelt-

hen fordi det er nogle natur-
værdier, som er egnstypiske
(strandenge og blide bakker i
landskabet). Derudover er
der miljømæssige fordele, da
de store rørskove er gode til
at rense vandet for bl.a. kvæl-
stof. Disse områder er endnu
ikke særligt bebyggede, så vi
kan ved god planlægning hol-
de dem fri for bebyggelse, så
vi i stedet kan nyde synet. 

Der er tre hovedårsager til
at vi vil udnævne Bredningen
til centrum.: Dels, at det lig-
ger lige i krydspunktet for de
tre blå bånd, dels at selve
Bredningen med sine lavvan-
dede strandenge er en ret
sart natur, og som det tredje
er det her (ved herregården
Fuglsang) at der er ved at bli-
ve bygget kunstmuseum. Så
får vi et fint sted, dels til for-
midling af naturen, dels som
naturligt samlingspunkt for
stier med adgang til naturen.

(Hvis nogen læser dette som
et frieri til Fuglsang Kunst-
museum, har de fuldstændig
ret.)

De blå bånd er kun en grov-
skitse. Der vil komme mere
til, f.eks. en sammenhæng til
Maribosøerne. Og så har vi
hele Falsters Østkyst, som
også er et markant træk i vo-
res natur: Store skovområder
med skrænter til havet, og 20
km. strand langs Marielyst. 

Jeg glæder mig til at der
skal arbejdes videre ud fra
denne grovskitse. Kommu-
nerne har jo overtaget ansva-
ret for naturen. Mange mener
at vi ikke vil være i stand til at
leve op til ansvaret. Jeg tror at
disse skeptikere undervurde-
rer den politiske vilje i kom-
munerne. Og i øvrigt vil der
forhåbentlig blive tilskud fra
staten til naturgenopretning.
Nu har staten gennem flere
hundrede år givet landbruget
tilskud til at opdyrke dårlig
jord. (”dårlig landbrugsjord”
er ofte jord med store natur-
værdier). Nu er det på tide at
vi ”vender kajakken” og giver
statstilskud til at rette op på
fortidens overgreb på natu-
ren. 

Anne Svendsen, Venstres 
medlem af Teknik- og 

miljøudvalget i 
Guldborgsund Kommune

Anne Svendsen

Venstres byrådsmedlemmer
i Guldborgsund Kommune
Edvard Traberg, tlf. 54 43 33 38, E-mail: etr@guldborgsund.dk
1. Viceborgmester. Medlem af Økonomiudvalget.
Heidi Wael, tlf. 54 43 23 24,  E-mail: hwa@guldborgsund.dk
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. 
Medlem af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Anne Svendsen, tlf. 54 87 14 03, 
E-mail: ans@guldborgsund.dk
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Medlem af Havnebestyrelsen
Claus Bakke, tlf.  54 82 07 55,  E-mail: clba@guldborgsund.dk
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget.
Medlem  af Fast Ejendomsudvalget
Jens Erik Boesen, tlf.  54 17 40 87,  
E-mail: jebo@guldborgsund.dk
Formand for Børne- og Skoleudvalget



Venstre omkring Guldborgsund · 7

En af de store og vigtige ud-
fordringer på skoleområdet
er udformningen af en skole-
politik for Guldborgsund
kommune. Vi har i børne- og
skoleudvalget givet start-
skuddet til en proces, hvor vi
på en aktiv måde involverer
alle vores skolebestyrelser.
Denne proces startede med
et oplæg til skolebestyrelser-
ne på dialogmøderne i slut-
ningen af marts måned.

Oplægget var ikke formet
som et forslag til en skolepoli-
tik; men derimod som en
opridsning af nogle af de for-
hold, som kan have indflydel-
se på en kommende skolepo-
litik. Jeg synes, det er utrolig
vigtigt, at skolebestyrelserne
i første omgang kommer med
deres egne forslag, som ikke
på forhånd er præget af os po-
litikere. Så jeg ser frem til, at
vi får en mangfoldighed af for-
slag, hvor vi så i udvalget ef-
terfølgende skal komme med
et forslag til en fælles skole-
politik.

En vigtig del af skolepoli-
tikken er også at få formule-
ret en vision for Guldborg-
sund Kommunes skolevæ-
sen. En vision som både kan
sætte nogle visionære pejle-

mærker for vores folkeskole,
og som vi også efterfølgende
kan leve op til med hensyn til
ressourcer og fysiske ram-
mer. Jeg er meget opmærk-
som på, at vi også på disse
områder er troværdige som
politikere.

Da folkeskolen er en kom-
munal forpligtigelse, skal en
skolepolitik også være med til
at sikre en overordnet kom-
munal profil på skoleområdet.
Som bosætningskommune,
der gerne skulle tiltrække
nye børnefamilier, er det også
vigtigt, at vi har en profil på
skoleområdet, som signale-
rer både faglighed og udvik-
ling af sociale kompetencer.
Samtidig er det vigtigt, at vo-
res 19 folkeskoler får mulig-

hed for at udvikle sig forskel-
ligt under hensyntagen til den
fælles skolepolitik. Derved er
vi med til at fastholde et
stærkt engagement hos både
forældre og personalet ved
den enkelte skole.

Jeg håber, at vi med den
proces, som vi nu har startet,
kan få vedtaget en visionær
og ambitiøs skolepolitik i by-
rådet omkring årsskiftet. En
skolepolitik, som alle med in-
teresse for folkeskolen i Guld-
borgsund Kommune, føler et
ejerskab til.

Jens Erik Boesen

Skolepolitik i Guldborgsund kommune

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...
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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

FØR…

…EFTER

www.vejrenovering.dk

v/ I/S DØJLERGÅRD, Øster Ulslev
TLF. 23 83 89 20

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

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

Sakskøbing 54 70 48 22
Nakskov 54 92 22 33 · Horreby 54 44 70 35
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GRUNDLOVSMØDE
med Anders Fogh Rasmussen 

Venstre i Guldborgsund indbyder til 
grundlovsmøde i Fuglsang Park 

tirsdag den 5. juni kl. 12.45 

Østersøorkesteret 

Anders Fogh Rasmussen
Henrik Høegh
Østersøorkesteret  

Efter mødet er der tilbud om:
Besigtigelse af det kommende kunstmuseum

med Anne Højer Petersen og Hans Jørgen Jensen
Parken rundt med havearkitekt Jørgen Holm 

Parken vil være åben fra kl. 11.00
Tag frokost- og kaffekurv med.

Øl, vand og is kan købes. 



TAK FOR DET

Allerførst en stor tak for det
flotte fremmøde til opstil-
lingsmødet på Sam Hotels.
Det var en fornøjelse at ople-
ve et godt engagement og ak-
tiv deltagelse i en demokra-
tisk aktivitet. Men allermest
tak for den store opbakning
til mit kandidatur. For mig var
det en oplevelse, som selvføl-

gelig glædede mig, og samti-
dig er stor del af den ydmyg-
hed jeg føler overfor opga-
ven.

Selvom mit nuværende job
i Dansk Landbrug stadig fyl-
der meget i min hverdag frem
til november, løber der man-
ge tanker gennem hovedet.
Hvornår kommer valget? Er
der allerede nu oplagte valg-
temaer?  Og hvordan vælger
man sine bedste temaer i
valgkampen?

Angående valgkampstrate-
gi glæder jeg mig til at debat-
tere dette med kandidatbesty-
relsen og de lokale forenings-
bestyrelser. Jeg er af den
overbevisning at forberedel-
se, beredskab og parathed er

vigtige elementer i en god
valgkamp. Starten på dette ar-
bejde er løbet af stablen i
form af et kandidat- og for-
mandsmøde sammen med
Venstres Hovedbestyrelse. Et
møde hvor der var masser af
inspiration til det kommende
arbejde. 

Som tidligere omtalt i dette
blad er der masser at glæde
sig over, når man ser på Dan-
mark i dag. Vores økonomi-
ske situation er nærmest i
topform. Beskæftigelsen er
usandsynlig høj og efter 2000
dage med skattestop er vores
gennemsnitlige rådighedsbe-
løb pr. familie steget med
22.000,- kr.

Den enkelte families vel-
færd er altså steget. Nu er en
af de store opgaver for Ven-
stre at bevise vilje til at vel-
færd, forstået som kvalitet i
de offentlige ydelser, også
bør stige. Mange steder går
det rigtig godt, men der er og-
så områder med plads til for-
bedringer.

Gennem pejlinger af til-
fredsheden med ydelserne
og ønsker til forandringer i
omsorgs- og ældrepleje skal
kulisserne til skjult kamera
ødelægges. Dernæst er det
vigtigt at vise og fortælle at
kvalitetsreformen er ment al-
vorligt. Opgaven består i at
brugerne, enten det er foræl-
dre, elever, patienter eller æl-
dre, oplever en forandring til
det bedre.

På den trafikpolitiske scene
oplevede vi, (til stor lokal glæ-
de) at Anders Fogh Rasmus-

Tak for det
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Henrik Høegh

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

Brugskunst

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

Tlf. 54 85 03 38

fortsættes side 11...
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sen på mødet slog fast med
syvtommersøm at Femern
Bælt forbindelsen står øverst
på Regeringens trafikale øn-
skeseddel. Han fortalte at
Danmark har tilbudt at fi-
nansiere hele broen, idet Re-
geringen ser det som en god
investering. Men for tyskerne

var det stadig problematisk at
finde finansiering til de tyske
landanlæg. Vi kan dog glæde
os over at den snart fuldendte
motorvej på den danske side
har betydet øget interesse for
erhvervsarealer ved afkør-
slerne på Lolland Falster. 

Så har jeg jo i øvrigt sagt ja
til at give en hånd med i ar-
bejdet omkring Grønt Center.

Det er fordi, jeg tror på at vo-
res vilje til lokalt at løfte i fæl-
lesskab og gøre en forskel,
uden klynk og mistro, er den
afgørende faktor i vores fort-
satte udvikling.

Endnu engang tak for et
godt skulderklap, sammen
med gode lokale kræfter er
jeg parat til udfordringen. 

Henrik Høegh

I kandidatbestyrelsen er vi
særdeles glade for det over-
vældende medlems fremmø-
de, 216 stemmeberettige, vi
oplevede ved Guldborgsund
kredsens 1. opstillingsmøde
den 26. marts på Sam Hotels.

Aftenens to kandidater,
Henrik Høegh og Flemming
Møller leverede gode indlæg
og svarede på spørgsmål fra
de fremmødte.

Med afstemningsresultatet
181 stemmer til Henrik Hø-
egh og 33 til Flemming Møl-
ler, gav medlemmerne klart
udtryk for, hvem de anser for
at have den største mulighed,
for at opnå valg til folketinget
ved det kommende folke-
tingsvalg.

Når jeg nu ser hvem de an-
dre 11 opstillingskredse i
Sjællands Storkreds har op-
stillet, så er jeg helt sikker på
at vi med Henrik har fået den
kandidat, som også kan hente
en hel del personlige stem-
mer uden for Lolland-Falster.
Dette anser jeg for særdeles
påkrævet hvis vores kandidat
skal opnå valg.

Adskillige af de andre kred-
se har opstillet kandidater,
som er bosiddende i et andet
område af Sjællands Stor-
kreds, og får dermed to mu-
ligheder for at markedsføre
sig på, i deres bo kommune
og i deres opstillingskreds.

Med opstillingen af Henrik
Høegh, har kandidatbestyrel-

sen opfyldt 1. punkt af vores
opgave. Nu går vi i gang med
punkt 2, at planlægge strategi
og taktik for den kommende
valgkamp. Mit mål er, at vi når
valget bliver udskrevet, tryk-
ker vi på knappen og følger
vores fastlagte plan og strate-
gi fra dag 1.

Kan valget for øvrigt kom-
me, hvis Socialdemokraterne
vælger ikke at deltage aktivt i
den kommende velfærdsre-
form?

Med sådan en start har vi i
kandidatbestyrelsen fået
enorm lyst og energi til at gø-
re arbejdet færdigt, at få Hen-
rik Høegh valgt.

Torben Jensen

Opstillingsmøde den 26. marts

...fortsat fra side 10

Goddag, jeg er din nye nabo. Hvilken form for landbrug
driver du?
Jeg har opdrættet får i næsten femogtyve år.
Hvor mange får har du?
Det ved jeg ikke. Hver gang jeg prøver at tælle dem, fal-
der jeg i søvn.



Af Kristian Pihl Lorentzen,
Trafikordfører for Venstre

Da jeg i 1993 var udsendt som
EU-observatør til det den-
gang borgerkrigshærgede
Kroatien oplevede jeg bl.a., at
en stor del af landets infra-
struktur var blevet totalt øde-
lagt. Broer var bortsprængte
og mange veje var ødelagt af
granatnedslag. På min bilfe-
rie i Kroatien med familien
sidste sommer kunne jeg
konstatere, at der blot 11 år
efter krigens afslutning i 1995
var sket en fantastisk genop-
bygning og udbygning af in-
frastrukturen. Fra hovedsta-
den Zagreb til kystbyen Split
er der på rekordtid blevet
bygget en imponerende ny

motorvej, der givetvis får gi-
gantisk betydning for Kroati-
en fortsatte økonomiske ud-
vikling. I løbet af kort tid bli-
ver motorvejen bygget helt
frem til Kroatiens sydligste
by, Dubrovnik. Altså en be-
vidst massiv kroatisk sats-
ning på en moderne infra-
struktur og høj mobilitet som
forudsætning for vækst og
velstand i en globaliseret ver-
den. 

Trængselsproblemer og
regional udvikling
Her i Danmark har vi en til-
svarende udfordring. De se-
neste års udbygning og mo-
dernisering af vores vejnet
har desværre slet ikke fulgt
den kraftigt øgede trafik-

mængde, der hænger uløse-
ligt sammen med den gunsti-
ge økonomiske vækst. Vi har
gang i hjulene - heldigvis.
Desværre har investeringsni-
veauet for det statslige vejnet
i mange år ligget konstant på
godt 2 milliarder kroner om
året. Således har vejanlægs-
budgetterne slet ikke fulgt
med den øgede trafik. Og tra-
fikmængden vil fortsat vokse
markant i de kommende år,
herunder ikke mindst den
tunge lastvognstrafik. 

Virkningen af de stagne-
rende anlægsbudgetter er nu
klar for enhver i form af store
trængselsproblemer ved ind-
faldsvejene til hovedstaden,
ved Vejlefjord-broen samt en
række andre steder i landet.
Det betyder store økonomi-
ske tab for samfundet og er-
hvervslivet på adskillige milli-
arder kroner hvert eneste år.
Desuden har der ikke været
penge til at gennemføre en
række tiltrængte vejudbyg-
ninger, der skal understøtte
en regional udvikling - og der-
med sikre en mere balanceret
vækst i Danmark. Der er
brug for gode veje - både i øst
og i vest!

Infrastrukturkommission
skal følges op
Vejen frem er at få kortlagt og
analyseret det samlede inve-
steringsbehov i vores infra-
struktur, herunder for stats-
vejnettet og jernbanerne.
Dermed får vi frem i lyset,
hvilke projekter, der bør gen-
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Kroatien viser vejen til velfærd
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Tømrermester Benny Svendsen
SLOTSGADE 12 - 4880 NYSTED

TLF. 54 87 14 07

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

nemføres på kort og lang sigt.
Dette vigtige arbejde udføres
lige nu af den infrastruktur-
kommission, der er nedsat af
regeringen. Kommissionen
barsler forventeligt med en
endelig rapport i slutningen
af efteråret 2007. Herefter er
den politiske udfordring at få
truffet beslutning om at få sat
mere skub i de mange på-
trængende trafikinvesterin-
ger. Desuden skal der findes
nye veje til at finansiere beho-
vet - uden at vi hæver skatter
og afgifter. Der bør sættes fle-
re penge af på finansloven til
investeringer i vores infra-
struktur. En af vejene frem
kunne være geninvestering af

nogle af engangsindtægterne
fra salg af statens aktiviteter
såsom DONG og DSB. Mål-
rettet anvendelse af offentlig-
private partnerskaber (OPP)
kan være en anden vej til at få
mere for skattekronerne.  

Malkestolens tredje ben
Lad os skele kraftigt til Kroa-
tiens visionære udbygning af
vejnettet. Kræfterne må sam-
les om at få mere turbo på høj
rentable investeringer i vejin-
frastrukturen. Danske bili-
ster gider ikke at spilde deres
livstid i lange bilkøer. Og det
erhvervsliv, vi alle skal leve
af, kan ikke være tjent med de
afledte ekstra omkostninger,
som bilkøerne og trængslen

befordrer. Satsning på gode
og fremkommelige veje er en
nødvendig og fremadrettet in-
vestering i Danmarks kon-
kurrencekraft og velfærd på
lang sigt. Når vi taler om vo-
res håndtering af globalise-
ringens muligheder tænker
jeg uvilkårligt på en malke-
stol, der skal have tre solide
ben for at kunne stå. De to af
benene er forskning og ud-
dannelse. Disse to ben vi alle-
rede besluttet at gøre meget
ved. Det tredje ben i malke-
stolen er infrastrukturen, der
ikke må blive en hæmmende
faktor for Danmark på længe-
re sigt. Lad os derfor satse på
“bedre veje til velfærd”.

...fortsat fra side 12

Hvordan måler man
sin uundværlighed?

Man fylder et glas
med vand og stikker
en finger ned i
vandet.

Så tager man finge-
ren op igen og må-
ler hullets størrelse.
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Af Venstres politiske ordfører
Troels Lund Poulsen

Socialdemokraterne har efter
sigende overtaget regerin-
gens skattestop. Til trods her-

for fortsætter deres pendul-
politik på skatteområdet. Si-
den Socialdemokraternes
overtagelse af skattestoppet i
januar 2006 har S langet stri-
bevis af undtagelser, forbe-

hold og deciderede brud på
skattestoppet over disken. 

Denne dans om skattestop-
pet kulminerede foreløbigt i

Socialdemokraterne

Top 10 over Socialdemokraternes 
forbrydelser mod skattestoppet

Socialdemokraternes skattestop er på lånt tid.
S har kun overtaget skattestoppet indtil de barsler med en skattereform. 

Skattehuller.
S’ definition af et skattehul er, hvis nogen ”urimeligt” slipper for at betale skat - og så er det
ellers op til S at bestemme, hvornår noget er urimeligt. 

Loft over skattefri indbetalinger på pensionsopsparinger.
S vil lægge loft over indbetalingerne på en pensionsopsparing.

Særlig pensionsopsparing. 
S har flere gange antydet, at de ønsker at genindføre SP-bidraget som i de glade 90’ere.

Finansiering af tandpleje gennem højere skatter.
S har talt om både højere cigaretafgifter og skatter for at finde midler til tandpleje til de sva-
geste grupper. 

Afskaffelse af det skrå skatteloft.
S foreslog i marts 2006, at man suspenderede det skrå skatteloft for at afholde udgifterne
som følge af kommunalreformen.

Kørselsafgifter i København.  
S mener, at det er en fejl at anse kørselsafgifter som en ekstra skat. 

Angreb på skattestoppet.
Den tidligere S-partisekretær angreb i oktober 2006 skattestoppet og talte for at flytte skat
til fast ejendom.

Fremtidige stigninger i boligbeskatningen. 
S’ skatteordfører udtalte i oktober 2006, at det er urimeligt, at nogle skal have store formuer
i kraft af stigende huspriser og foreslog, at en skattekommission skulle løse problemet. 

Lykketofts opfordringer til at droppe skattestoppet.
Få måneder efter S’ overtagelse af skattestoppet fastslog tidligere Finansminister Lykke-
toft, at partiets bud på skatteområdet er, at omlægge skatten og øge skatten på ejendom og
kapital.     

fortsættes side 15...



Af Peter Christensen, MF, Ven-
stres finanspolitiske ordfører

Man kan sige meget om SF. I
det mindste har de da en poli-
tik! Dermed adskiller de sig
fra deres såkaldte ’samar-
bejdspartnere’, Socialdemo-
kraterne og De Radikale.

Vi nærmer os folketings-
årets afslutning, og det er ble-
vet tid til at se tilbage på sam-
lingen, der er gået. Helle
Thorning-Schmidt har nu
haft mere end to år til at for-
mulere en sammenhængen-
de politik, og lad mig blot
springe til konklusionen: Det
er ikke lykkedes for hende.
Da Helle i sin tid overtog
pladsen fra Mogens Lykke-
toft, lovede hun højt og hel-
ligt, at danskerne indenfor
kort tid ville blive præsente-
ret for et nyt – og ikke mindst
– ambitiøst socialdemokra-

tisk projekt. Nu ved jeg natur-
ligvis ikke, hvilke tidshori-
sonter Helle arbejder ud fra,
men jeg må erkende, at jeg ik-
ke er imponeret. Ikke mindst
Socialdemokraternes skatte-
politik sejler. De vil bevare
skattestoppet - og alligevel ik-
ke. De vil bevare den stram-
me udlændingepolitik - og al-
ligevel ikke. De ønsker, at det
skal kunne betale sig at arbej-
de - og alligevel ikke. Man må

sige, at Socialdemokraterne
har overtaget De Radikales
gamle plads som de lidt vak-
kelvorne i dansk politik -
uden dog at overtage De Ra-
dikales historiske indflydelse.

De Radikale har til gen-
gæld overtaget venstrefløjens
gamle plads som de højtrå-
bende dogmatikere uden ind-
flydelse. For godt og vel et år
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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

En stemme på Helle!
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slutningen af marts, hvor par-
tiets tidligere politiske ordfø-
rer, Lotte Bundsgaard, åbent
erklærede, at skattestoppet
strider mod socialdemokrati-
ske værdier, og at S alene har
accepteret skattestoppet for
at tækkes vælgerne. Og
Bundsgaard har høj trovær-
dighed, for som daværende
politisk ordfører sad hun cen-
tralt placeret i forhandlinger-
ne, da strategien blev vedta-
get og værdierne kastet over
bord. Det kan danskerne
godt gennemskue. Og dan-
skerne kan også godt gen-
nemskue, at det ikke er værd
at investere sine spareskillin-

ger i en bank, der kun af stra-
tegiske årsager ønsker at pas-
se på dem. 

Dem, der alligevel tror, at
Bundsgaards udmelding ikke
er gældende for partiet, bør
kaste et blik på Top 10’en
over Socialdemokraternes
forbrydelser mod skattestop-
pet. Som listen glimrende illu-
strerer, er et skattestop ikke
meget værd under en S-ledet
regering. S vil benytte enhver
chance til at stramme skatte-
skruen – nøjagtigt, som vi har
set det tidligere – og gøre
skattestoppet til historie ved
førstkommende lejlighed. 

Det burde således stå helt
klart, at der er fundamental
forskel på det skattestop, VK-

regeringen nu har stået fast
på i næsten 2000 dage, og det
plagiat af et skattestop Social-
demokraterne fabler om.
Skattestoppet har indtil vide-
re givet de danske familier 14
mia. kr. mere i 2007 end de
ville have haft uden et skatte-
stop, og med de skattelettel-
ser VK-regeringen gav i 2004
har en ganske almindelig fa-
milie i dag 35.000 kr. mere til
rådighed end i 2001.

Når vi fortsat holder fast på
skattestoppet er det således
ikke af taktiske årsager, men
fordi det er fornuftigt og har
en reel værdi - for samfundet
såvel som for den enkelte
dansker. 

...fortsat fra side 14



siden havde De Radikale
vind i sejlene som et moder-
ne, ja næsten liberalt sindet
parti, der gerne ville sætte
skatten ned, og som ønskede
en mere åben udlændingepo-
litik. Man kunne være uenig i
deres konkrete forslag, allige-
vel lød det da lidt interessant.
Men så blev Marianne Jelved
grebet af succesen og be-
gyndte at stille ultimative
krav om alt muligt, inklusive
hendes eget statsminister-
kandidatur. Hun ville have
skattestoppet helt væk, hun
ville gøre fuldstændig op med
regeringens udlændingepoli-
tik. Efter min opfattelse to
overordentlige dårlige ideer,
hvilket åbenbart også efter-
følgende er gået op for De Ra-
dikale, idet de nu efter et års
tid har trukket i land, og kal-

der kravene for ’forslag’. Kort
sagt, er det i øjeblikket er me-
get svært at se, hvor De Radi-
kale bevæger sig hen.

Jeg tillader mig på den bag-
grund at konkludere, at det
må være SFs politik, der er
det eneste reelle og klare al-
ternativ til VK-regeringen.
Jeg har derfor tilladt mig at
kigge lidt nærmere på, hvad
det er, danskerne kan forven-
te med Villy med roret, og jeg
skal allerede nu forberede
medlemmerne på, at det ikke
er småting, vi vil opleve. 

Fra dag 1 er Villy nødt til at
sætte skatten op med 14 mia.
kr. for blot at kunne finansiere
noget af sin gavebod. Grund-
skylden for landbruget hæves
med 59,2 mio. kr. – det siger
næsten sig selv, at SF er lige-
glad med, om landbruget er
et bæredygtigt erhverv. Sel-

skabsskatten skal hæves til
30 pct., således at SF er helt
sikre på, at Danmark ikke kan
konkurrere med verdens øv-
rige lande. Derudover skal
arveafgiften bankes op, lige-
som aktieindkomst skat top-
beskattes. Jo tak, Villy som
skatteminister er et overord-
nede skræmmende billede.

Jeg vender derfor med glæ-
de blikket mod Venstre og Re-
geringens resultater gennem
de sidste næsten 6 år. Blot for
at tage et par af overskrifter-
ne, så har danskerne fået frit
valg, de har fået skattestop og
skattelettelse, samtidig med
at den offentlige velfærd har
fået et markant løft.

Med kommunalreformen
har vi skabt rammerne med
stærke kommuner, der har
kapaciteten til at løse udfor-
dringerne i den offentlige
sektor. Det skal vi bygge vi-
dere på. I 2007 handler det
derfor om Kvalitetsrefor-
men. Kvalitetsreformen skal
sikre den enkelte borger den
bedste tænkelige service for
pengene.

Vi skal fortsætte de gode,
stilfærdige, liberale reformer.
Borgerne kan lide det, de fø-
ler sig trygge ved det, og vi
kan alle glæde os over, at vi
får stadig flere muligheder og
frihedsgrader i vores liv.
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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
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Maribo Dyrehospital
tager sig af dine dyrs sundhed 
24 timer i døgnet!

Maribo Dyrehospital
Rødbyvej 6 · 4930 Maribo · Tlf. 54 76 00 76.
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Jørgensen Dæk
Dosseringen 1 B, 4850 Stubbekøbing, Tlf. 54 49 02 02

ANLÆGSGARTNER

H. RASCH & SØN
54 44 16 97 Vi bygger 

grønt…

Venstre indbyder til virksomhedsbesøg hos 
REFA

Energivej 4 i Nykøbing F.
tirsdag den 12. juni 2007 kl. 18.00

REFA serverer et måltid mad til de fremmødte. 
Derefter fortæller REFA om affaldsbehandling 

samt rundvisning på virksomheden.

Tilmelding nødvendig senest mandag den 11. juni kl. 08.00 til:
Edvard Traberg 54 43 33 38, mail: etr@guldborgsund.dk eller til

Flemming Heintz 54 43 56 50 mail: f.heintz@mail.dk

Alle er velkomne.

Arrangør: Venstre i Nørre Alslev.

Hvorfor er Elsebeth
Gerner Nielsen
begndt at gå med
tørklæde?

Hun er bange for 
at miste de sidste 
brikker.
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I/S REFA blev etableret i 1981.

Få måneder efter tilsluttede de midtlollandske kommuner sig fællesskabet. 

Omkring årsskiftet 82/83 blev der ansat en daglig ledelse og så gik det stærkt fremad.

1/4-1983 blev de 2 varmtvandsproducerende ovnlinier idriftsat og i løbet af efteråret samme
år indviede vi den nye Hasselø Nor Deponeringsanlæg til erstatning for Norupgård Losse-
plads.

I 1984 overtog vi Gerringe Deponeringsanlæg. 

I begyndelsen af 90’erne kom de første kontakter i stand med de vestlollandske kommuner
og i 1997 blev de 4 vestlollandske kommuner fuldgyldige medlemmer.

I efteråret 1999 blev det nye kraftvarmeværk indviet. 

I løbet af 2005 og 2006 har I/S REFA overtaget driften af genbrugspladserne. Efterfølgende er
de fleste genbrugspladser blevet ombygget til topmoderne genbrugspladser efter LF-model-
len.

Undervejs har I/S REFA fået flere og flere affaldsrelaterede opgaver og på det allerseneste har
I/S REFA også overtaget driften af 2 biomasseværker, Fjernvarmeværket i Stubbekøbing (ba-
seret på træflis) og det landmandsejede halmvarmeværk i Holeby.

Samtidig er et splinternyt biomasseværk under opførelse i Nykøbing F.

Herudover arbejdes der intenst med at overtage den samlede affaldsindsamling på Lolland og
Falster.

I dag beskæftiger I/S REFA sig således med en række aktiviteter som vi kort oplister nedenfor

• forbrænding af affald og udnyttelse af energien herfra til produktion af fjernvarme og el til
ca. 10.000 husstande 

• drift af genbrugspladser
• deponering og sortering af affald 
• drift af biomasseværker
• drift af omlastestation for dagrenovation
• indsamling af olie- og kemikalieaffald fra virksomheder
• indsamling af elektronikaffald
• indsamling af sygehusaffald fra klinikker, plejehjem m.v.
• indsamling og sortering af brugte batterier
• kompostering af have- og parkaffald
• kompostering af husspildevandsslam
• tømning af olie- og benzinudskillere
• information om affald, energi og miljø



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

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

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

Salg · Service · Reparation
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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..!



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
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