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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

O
B

S:
 n

y 
ad

re
ss

e 
og

 å
b

ni
ng

st
id

er
   

 

O
B

S: ny ad
resse og

 åb
ning

stid
er    

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 kun-
ne den 5. juni byde velkom-
men til Venstres formand,
statsminister Anders Fogh
Rasmussen i Fuglsang Park.

Her holdt han en god
Grundlovstale for de ca. 700
mennesker, der var mødt
frem i den flotte park.

Henrik Høegh talte også til
forsamlingen, om grundlo-
ven og demokratiet. Han fik
en rigtig flot debut som fol-
ketingkandidat.

Vi håber med dette møde
at have skabt en ny tradition
for grundlovsmøder, og har
allerede nu sikret os parken
til næste år. Rundvisningen i
parken ved Jørgen Holm

samlede 50 deltagere og ca.
200 fik fortalt om det kom-
mende kunstmuseum.

Det et stort arbejde at af-
vikle et møde af denne art,
og det kan kun lade sig gø-
re, fordi mange frivillige
hjælpere møder op, og yder
en stor indsats. Tak for det!

Kaj Jørgensen
Kaj Jørgensen

Nyt fra foreningen
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Der bliver fart på!

Det er helt oplagt for mig, at
udviklingen i vores område
vil tage voldsom fart i de
nærmeste år.

Vi ved at der skal bygges
et storfængsel på Nordfal-
ster. Et byggeri over 3-4 år
til 7-800 mio. Vi ved også at
Fehmern-broen er beslut-
tet. Dette betyder en nær-
mest ufattelig byggeaktivi-
tet i omkring 10 år. Det er et
stort ønske for os snarest at
få etableret en omfartsvej
ved Nykøbing, der kan lede
trafikken mod Marielyst og
Gedser udenom byen. 

Det er alle ekstraordinæ-
re aktiviteter, der skyldes
landspolitiske beslutninger. 
Samtidig arbejder vi i Guld-
borgsund Kommune med

planer om boligudbygning
flere steder i kommunen
samt planlægning og indret-
ning af de nødvendige er-
hvervsarealer andre steder.
Endelig er der selvfølgelig
de normale kommunale ar-
bejder på alle vore driftsom-
råder.

På trods af de mange akti-
viteter, er det vigtigt, at vi
hele tiden har øje for, hvor-
dan vi ønsker at udvikle vo-
res område. Hvad skal vi
kendes på i fremtiden?
Hvad skal vores profil være?

Vi har åbenlyse udfordrin-
ger på flere områder. Her vil
jeg nævne 3.

A. De videregående uddan-
nelser.
Uddannelsesniveauet som
helhed er under landsgen-
nemsnittet, og det er for
lavt. Det skal hæves til
mindst samme niveau som
andre steder. Gerne højere
for vi skal være parate til at
gå foran. Der skal tages ini-
tiativer, der sikrer vore børn
og unge det nødvendige
fundament til at fortsætte på
ungdomsuddannelser. Der
skal arbejdes målrettet for
at bevare de mange forskel-
lige typer af videregående
uddannelser i området. 
Vi må ikke miste en skole
som Næsgård, der er kendt
langt omkring for deres go-

Edvard Traberg

fortsættes side 5...
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de landbrugsuddannelse.  I
det hele taget skal vi støtte
institutioner som CEUS i at
udvikle og tiltrække et
bredt spektrum af uddan-
nelser. Det har stor betyd-
ning for de unge at uddan-
nelserne ligger i nærområ-
det. 

B. Sundhed. 
Sundhedstilstanden på Lol-
land-Falster er ringere end i
landet som helhed, og sam-
tidig viser en undersøgelse,
at vi ikke har stor tillid til, at
vi selv kan gøre vores situa-
tion bedre. Derfor skal vi ar-
bejde specifikt på at ændre
på det. De gode vaner skal

tillæres fra starten af livet,
og alle voksne må meget
konsekvent tage ansvar for
deres egen og deres famili-
es sundhedstilstand. Derfor
skal vi støtte frivillige for-
eninger, der tilbyder infor-
mation om sund levevis, og
foreninger/personer der til-
byder aktiviteter. Vi har
brug for at alle får gode og
positive oplevelser med dag-
lig aktivitet.

C. Turisme
Vi har et stærkt ekspande-
rende turisterhverv, der ef-
terspørger oplevelser for
omkring 50.000 turister
hver uge. Det er et vigtigt
erhverv for mange borgere

og for området som helhed.
Derfor skal vi understøtte
det. Der omsættes omkring
2 mia. i turisterhvervet i tidl.
Vestsjællands - og Stor-
strøms Amter. Man ved at
hver turist samlet bruger 7-
800 kr. pr. dag de er her.
Derfor er det vigtigt at vi har
de nødvendige attraktioner
og tilbud. Jeg håber derfor
at Krokodille Zoo bliver en
realitet, og at det lykkes at
udvikle naturturismen med
nye trave- og cykelruter
endnu mere.

Det er nogle af de vigtige
emner, vi skal forholde os
til.

Edvard Traberg 

Alle gode gaver, de kommer oven ned   

Så tak da Gud, ja pris dog
Gud for al hans kærlig hed.

Kære Vorherre. Vi har få-
et ”gode gaver” nok, vil du
venligst aflevere noget af al
det regnvejr længere sydpå,
de har mere brug for det
end os. .. Nej, der skal mere
end bønner til.

Da 90 % af verdens klima-
kloge mennesker er enige
om at en stor del af klima-
ubalancerne er menneske-
skabte, kommer vi til at gø-
re noget selv. 

Mens vi venter på at ver-
dens statsledere skal blive

enige om (eller motiveret
til) at gøre noget drastisk,
kan vi selv gøre noget ved al
den regn vi får. I første om-
gang kan vi afhjælpe det æn-
drede nedbørsmønster ved
at lave flere tostrengede

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

Anne Svendsen

...fortsat fra side 4

fortsættes side 6...
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kloakker, ved at ændre pro-
filen i mange af de åer, der
afvander landbrugsjord,
samt ved at holde åerne me-
re fri for bevoksning, så de
kan tage de store vand-
mængder. Men er det en na-
turlig måde at gøre det på?
Hvis det var meningen at
åer skulle være plantefri, så
havde naturen vel ikke op-
fundet planter der kan gro i
vand? Det spørgsmål passer
ikke til min opfattelse af at
når naturen har tilsmilet
Lolland og Falster med et
tykt lag god jord og et me-
get plantevenligt klima, så
har vi en forpligtigelse til at
udnytte det til at dyrke mad-
varer. Eller er der bare no-
get jord, vi skal opgive og gi-

ve tilbage til naturen med
tak for lån?

Kære lodsejerrepræsen-
tanter vedr. vandløbsslå-
ning: Sæt kaffen over og lad
os aftale en dag, hvor I sag-
ligt forklarer mig hele syste-
met omkring afvanding, lige
fra dræning over smågrøfter
til åbne og rørlagte åer og
grødeskæring. Jeg tager
gummistøvlerne med, så I
kan vise mig et par gode og
dårlige eksempler. Jeg træn-
ger også til at lære om sam-
menhængen (eller mangel
på sammenhæng) mellem
brak, græsning og MVJ.

Jeg er (heldigvis) ikke så
dum som nogle af jer tror,
men der er MEGET jeg ikke
har lært endnu.

Da jeg er valgt til at være
med til at træffe beslutnin-

gerne på lokalt plan, bliver I
nødt til at klæde mig ordent-
ligt på, og lade mig stille de
”grimme” spørgsmål, som
andre mindre landbrugs-
venlige politikere kunne fin-
de på at stille. Der var en
frustreret landmand der rin-
gede til mig midt i juli og fo-
reslog en vagtordning til
akut oprensning af åer i de
år med meget nedbør. Det
lød fornuftigt. Men skal
selvfølgelig forberedes i
god tid, inden alt er så op-
blødt at man ikke kan kom-
me til at rense op. Har I no-
gen realistiske forslag til en
sådan vagtordning?

Sæt nu kaffen over!
Anne Svendsen

...fortsat fra side 5

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



Den globale prisstigning på
korn, majs og raps har bety-
det prisstigninger på fødeva-
rer over hele verden. Fra fle-
re sider klages over prisstig-
ninger på fødevarer. Skyl-
des denne stigning afsæt-
ning af korn og raps til
transportsektorens brænd-
stoftanke? Er det etisk kor-
rekt at bruge korn og føde-
varer til brændstof? Har
priseffekten positive effek-
ter for andre end landmæn-
dene?  

For at svare på disse
spørgsmål er det vigtigt at
kende årsagen til prisstig-
ningerne: 

For det første ser vi en sti-
gende efterspørgsel efter
animalske fødevarer i bl.a.
Asien, som tredobler for-
bruget af kornprodukter.
Når flere købestærke mun-
de, har fået råd til at leve
som os andre, skal mættes
gennem kød, mælk og æg,
så stiger kornforbruget til
fodring af dyrene med en
faktor tre. Det kan siges
kort: ”Levestandarden er
steget for millioner af men-

nesker, og nu vil de ikke
længere nøjes med ris, kar-
tofler eller havregryn”.

For det andet er mange
regeringer udover kloden
blevet skræmt, når Putin,
som leder i Rusland skruer
lidt ned for hanen med skif-
tevis gas og olie til bl.a. Eu-
ropa. Det gør han fordi han
ikke har været tilfreds med
forskellige politiske udvik-
linger. Skrækken for at
mangle energi fik hurtigt
politikere og forretnings-
folk til at investere i andre
energikilder for at sikre sig
alternativer til olie og gas.
Det har betydet en større ef-

terspørgsel efter korn, majs
og raps til produktion af fly-
dende brændstoffer i store
dele af verden. Samtidig har
den vedvarende energi en
positiv effekt på evt. klima-
ændringer.

Sluttelig har dårlige hø-
stresultater p.g.a. klimati-
ske ekstremer, med tørke
nogle steder på kloden sam-
tidig med syndflod på andre
lokaliteter, betydet at ver-
dens lagre af kornprodukter
er små for øjeblikket. Alt
dette lagt sammen betyder
at der i en overskuelig frem-

Fødevarepriser og fattigdom

Henrik Høegh
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Mange politiske diskutioner starter ved

GARDINERNE
Merrilds Gardin & Tæppebus

Telefon 54 44 13 16
www.merrilds-gardinbus.dk

a
p

s

Ring efter din lokale gardinbus, så kommer vi og viser dig et udvalg 
af muligheder og tager mål helt uforbindende - så bliver alle tilfreds!

Sakskøbing 54 70 48 22
Nakskov 54 92 22 33 · Horreby 54 44 70 35

fortsættes side 8...



tid ventes højere kornpri-
ser. De har ellers været
jævnt faldende de sidste 15
år.

Ser man på effekterne af
disse nye fødevarepriser er
der en række positive effek-
ter. Blandt andre udtrykker
Folkekirkens Nødhjælp
glæde over denne udvik-
ling. Det betyder nemlig at
landbruget i de fattige lande
nu kan konkurrere med im-
porterede fødevarer fra Eu-
ropa, USA og Brasilien. Det
giver dem en hårdt tiltrængt
udvikling og stigende leve-
standard. Denne effekt
glemmes meget behændigt
i medierne, når pandekager-
ne i Mexico stiger i pris,
men det har altså positiv be-

tydning også for mexicansk
landbrug.

Herhjemme i Danmark
betyder det dyrere korn at
et rugbrød stiger max. 0.50
kr. og en øl er steget 4%, det
får vist kun få husholdnings-
budgetterne til at bryde
sammen. Men rundt om de
store byer på især den sydli-
ge halvkugle bor millioner
af fattige mennesker, hvor
familien skal leve for en dol-
lar om dagen og for dem har
det klart en negativ betyd-
ning.

Nogle af disse fattige vil
kunne flytte tilbage og gen-
opdyrke den jordlod i lands-
byen, som de forlod på
grund af lave priser. Men en
stor del af disse mennesker
er det nødvendigt at hjælpe,
enten med at flytte til områ-

der med mangel på arbejds-
kraft, eller ved direkte føde-
varehjælp.
Efter min mening har deres
fattigdomsproblemer nær-
mest et kludetæppe af årsa-
ger og de løses ikke alene
med lave fødevarepriser.
Denne fattigdom skyldes f.
eks. diktatoriske styrefor-
mer, stamme- og religions-
krige samt udbredt korrup-
tions- og mafiaaktiviteter. 

Jeg vil dog glæde mig
over: 
at denne udvikling betyder
konkurrencedygtig land-
brugsproduktion i en række
fattige lande
at dumping af fødevare med
tilskud er en saga blot
at udviklingen er båret af en
stigende levestandard for
millioner af mennesker 
at det giver en mere bære-
dygtig og stabil energipro-
duktion   

Samtidig vedkender jeg
at det stiller krav om at vi ta-
ger hånd om problemerne
for nogle af verdens fattig-
ste befolkningsgrupper.

Henrik Høegh
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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

...fortsat fra side 7
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Guldborgsund kommune
deltager i Partnerskab om
Folkeskolen.

For at støtte en optimal ud-
vikling af folkeskolen er
Guldborgsund kommune
sammen med 33 andre kom-
muner og Kommunernes
Landsforening enige om at
indgå en aftale om Partner-
skab om Folkeskolen for pe-
rioden 2007-2009.

Partnerskabets formål er
at understøtte ambitiøse og
dokumenterbare resultater
i kommunernes arbejde
med at udvikle folkeskolen.
Målet er at øge elevernes
udbytte af undervisningen
ved at styrke deres faglige
niveau, udvikle deres kreati-
vitet, samt evnen til at løse
problemer og til at samar-
bejde.

Indsatsområderne bliver:
- skolens ledelse

- evalueringskultur, herun-
der kvalitetsrapporten

- faglighed og inklusion/
specialpædagogisk bistand

Der vil blive sat fokus på
den del af ledelsesopgaven,
der har direkte betydning
for elevernes udbytte af un-
dervisningen, idet mange
undersøgelser peger på, at
der er en række fællestræk
for professionelt lederskab
på de skoler hvor eleverne
præsterer højt.

Udviklingen af en evalue-
ringskultur bliver ligeledes
et væsentligt indsatsområ-
de, så der indarbejdes fast-
lagte evalueringer af elever-
nes undervisning, som bru-
ges til at udarbejde elevpla-
ner, årsplaner og kvalitets-
rapporter.

Elever med særlige behov
har brug for hjælp til at få et
godt udbytte af undervis-
ningen i klassen eller særli-
ge tilbud de kan have udbyt-
te af. Forskning peger på, at

det er muligt for at de fleste
elever får et godt udbytte af
undervisning i almindelig
klasse, hvis undervisningen
tilrettelægges og organise-
res med mange forskellige
tilbud.

Som led i projektets doku-
mentation gennemføres en
statusanalyse på de valgte
områder ved begyndelsen
og ved slutningen af den tre-
årige partnerskabsperiode.

Dette partnerskab skal
være med til at skabe en fol-
keskole i Guldborgsund
kommune som på alle må-
der er i front. Vi får med det-
te projekt mulighed for at få
en videns – og erfaringsud-
veksling på nogle indsat-
sområder som er utrolig
vigtige for den fortsatte ud-
vikling af vores folkeskole. 

Sammen med vedtagelsen
af den kommende skolepoli-
tik får vi skabt en dynamisk
og udviklende folkeskole i
Guldborgsund kommune.

Jens Erik Boesen

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

Jens Erik Boesen

Partnerskab om Folkeskolen
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Om at være venstremand i
tre kommuner. Nykøbing F.
bykommune, Nykøbing F.
storkommune og Guldborg-
sund kommune ved 
H. Grøndal Hansen, med-
lem af Nykøbing F. byråd fra
1974-82 og fra 1986-2002. 

Jeg fik min lærereksamen
fra Silkeborg seminarium
som 21 årig i 1955. Ved en
tilfældighed kom jeg til Ny-
købing F. som lærer. Heller
ikke dengang var det let at
få folk til at flytte til Lolland
– Falster. Derfor tilbød Ny-
købing F. kommune lærere,
der ikke havde været soldat,
1/4 løn i soldatertiden. Jeg
havde læsegæld, som jeg
gerne ville af med hurtigt,
så jeg søgte til Nykøbing F.
og fik en lærerstilling.

Allerede på seminariet var
jeg medlem af V U. Jeg var
præget til min politiske
holdning hjemmefra og fra
min seminarietid, og jeg
blev tidligt overbevist libe-
ral venstremand. Jeg meldte
mig ind i Venstre, da jeg
kom til byen. Der var ikke
mange venstremænd i Ny-
købing dengang. I byrådet
havde vi kun 1 medlem. So-
cialdemokraterne havde det
absolutte flertal, som de ud-
nyttede 100 %. De var for-
mænd for samtlige udvalg i
byrådet. Dengang sagde
man, at det var vigtigt at ha-
ve medlemskort til Social-

demokratiet for at få de go-
de stillinger i byen. Mange
forretningsdrivende havde
2 politiske medlemskort, et
til Socialdemokratiet og et
til det parti, de stemte på til
valget.

Ved kommunevalget i
1958 blev jeg stillet op på
Venstres byrådsliste. Den-
gang var det et særsyn, at en
bybo og et ungt menneske
var venstremand. Derfor
blev jeg opstillet. Jeg blev
opstillet langt nede på li-
sten. Dengang havde man li-
steopstilling, ikke sideord-
net opstilling, så kun den
første på listen, blev valgt
ind i byrådet. Derfor havde
partimedlemmerne stor
indflydelse på, hvem de ville
have som byrådsmedlem,
når man lavede listen på
medlemsmødet før valget.
Navnene på kandidaterne fi-
gurerede ikke på stemme-
sedlerne, men kun partiets
navn og bogstav. Der var
dog plads til at stemme per-
sonligt, hvis man ønskede
det. Man skulle selv skrive
navnet på den person, man
ville stemme personligt på.
De allerfleste stemte på li-
sten. Jeg fik ingen personli-
ge stemmer. Det var jeg til-
freds med, for de fleste fik
kun 1 eller 2 personlige
stemmer, den opstilledes
egen og eventuelt konens.

Venstrefolk på Falster
mødtes sjældent, hvis de da

ikke var medlem af V U, der
på Baltic afholdt meget vel-
besøgte baller. Vi så dog
hinanden til nytårsfesten på
Baltic, hvor toppolitikere
holdt en nytårstale, inden
der blev spillet op til dans.
Jeg husker endnu Thorkild
Christensens (livrem) tale
til en nytårsfest.

Der var ikke meget samar-
bejde mellem Nykøbing F.
kommune og kommunerne
omkring Nykøbing F. Der
var heller ikke venskabelige
forbindelser. I Nykøbing var
man f. eks. ikke glade for, at
velhavende borgere flyttede
til Sundby i Toreby sogn,
hvor skatten var billigere.
Der var megen modstand
mod kommunesammenlæg-
ningerne i 1970. Toreby
puslede med tankerne om
at lave en kommune på Øst-
lolland. Efter lange og be-
sværlige forhandlinger blev
det dog besluttet, at Nykø-
bing F., Toreby, Tingsted og
Systofte sogne skulle læg-
ges sammen til en kommu-
ne. 

Det tog lang tid at koordi-
nere venstrevælgerforenin-
gerne i den nye kommune.
Toreby havde flest medlem-
mer, men Nykøbing havde
flest venstrevælgere. Det
var svært at sammensætte
listen til kommunevalget.
Det mærkede jeg, da jeg i
1974 blev stillet op på Ven-
stres liste som nr. 2. H. C.

Om at være venstremand i tre kommuner...



Larsen fra Tingsted, der var
byrådsmedlem for Venstre
fra 1970,var nr. 1 på listen.
Folk fra Toreby mente, at de
burde have 2. pladsen, men
medlemmerne mente noget
andet. En venstremand, Pal-
le Mørch, syntes at være
utilfreds med sin placering
og lavede sin egen liste. Ho-
vedspørgsmålet ved valget
var, om man skulle etablere
en flyveplads ved Grænge
eller ej. Venstre, de radikale
og Palle Mørchs liste var
imod etableringen. Venstre
gik frem fra 2  til 3 manda-
ter, og Palle Mørch, der og-
så var venstremand, blev
valgt ind i byrådet.

Jeg havde i alle årene næ-
sten hele tiden været med-
lem af Venstres bestyrelse. I
80erne besluttede venstre-
vælgerforeningen, at by-
rådsmedlemmerne deltog i
bestyrelsesmøderne, der
normalt blev afholdt dagen
inden et byrådsmøde. Det
gav os mulighed for at høre
medlemmernes mening om
de forslag, der var til beslut-
ning på byrådsmøderne.
Der blev diskuteret livligt
på møderne. Der var forskel
på de holdninger, vi fra byen
havde i forhold til de hold-
ninger, som venstrefolk fra
de tidligere omegnskom-
muner, der ofte var land-
mænd, havde. Men debat-
ten var nyttig, og vi blev til
sidst enige om, hvordan vi
skulle stemme. 

I de første år efter kommu-

nesammenlægningen var
der ikke megen kontakt til
vælgerforeningerne i de an-
dre kommuner på Falster.
Men i 90erne blev der ar-
rangeret et årligt møde mel-
lem Venstres byrådsmed-
lemmer i de 4 kommuner på
Falster. Her drøftede vi bl.
a., hvordan vi kunne samar-
bejde om fælles opgaver i de
4 kommuner. Presset fra bl.
a. Nykøbings borgmester
Poul Henrik Pedersen om at
sammenlægge de 4 falster-
kommuner til en mødte spe-
cielt fra Venstre i de 3
omegnskommuner megen
modstand. Jeg hævdede, at
hvis vi skulle undgå kom-
munesammenlægninger,
skulle vi arbejde sammen
om mange opgaver kommu-
nerne imellem. Venstre-
mænd i omegnskommuner-
ne mente, at Nykøbing F.s
byråd var for ødsel. Man
brugte penge til teaterren-
overing, svømmehal, golf-
bane, sociale boliger og
ældreboliger. Man glemte
at tænke på, at de flittigste
brugere af specielt vort tea-
ter, men også svømmehal-
len og golfbanen var folk fra
omegnskommunerne. Ven-
strefolk i Nykøbing var util-
fredse med, at man specielt
i Sydfalster ikke byggede
mange sociale boliger og
ældreboliger, men bl. a.
sendte fraskilte mødre med
børn og ældre til Nykøbing
F., så vi kunne overtage de
sociale problemer og udgif-

ter. Så kunne de sagtens ha-
ve lavere skatteprocent end
i Nykøbing F. 

Men pludselig gik også
Venstre på landsplan ind for
kommunesammenlægnin-
ger, og meget hurtigt blev
også venstrefolk på Falster
tilhængere af kommune-
sammenlægningerne. Man-
ge venstrefolk fra landbru-
get havde jo i mange år gået
ind for stordrift i deres an-
delsselskaber. Heldigvis
blev samarbejdet mellem
falsterkommunerne efter-
hånden bedre og bedre.
Specielt borgmestermøder-
ne mellem borgmestrene i
de 4 kommuner gav fælles
forståelse.

Da kommunesammenlæg-
ningerne blev en realitet,
var den nye Guldborgsund
kommune en af de kommu-
ner, hvor der var mindst
protest mod sammenlæg-
ningen. Samarbejdet mel-
lem Nyt Guldborgsund, So-
cialdemokratiet, Konserva-
tive og Venstre, som man
kendte fra de gamle falster-
kommuner bevirker, at
mange store beslutninger
bliver truffet i fællesskab.

Venstre fik ved valget ikke
den indflydelse, vi havde hå-
bet på. Ved næste valg er de
gamle borgmestre, der i
2005 fik mange stemmer,
formentlig væk fra stemme-
sedlerne. Så har de yngre
venstrefolk en chance, hvis
de arbejder seriøst og i sam-
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Et mærkværdigt spørgsmål
for kommunerne driver jo
såkaldte ”servicevirksom-
heder”!

Kommunerne tilbyder
hjemmepleje, børnepas-
ning, servicerer de grønne
områder osv. osv.

Spørgsmålet er dog, om
det kan sammenlignes med
en ægte servicevirksom-

hed, eller om kommunen
driver en virksomhed nær-
mere styret af regler og pa-
ragraffer?
Lad mig komme med et ek-
sempel fra en lokal fodbold-
klub. Kampbanen bliver slå-
et 2 gange om ugen – også i
sommerpausen, hvor banen
ikke bliver brugt! 

Samtidig kæmper klub-
ben for, at få hjælp til selv-
hjælp med at etablere en
mindre bane, så klubben får
bedre plads til medlemmer-
ne. I en ægte servicevirk-
somhed ville man let kunne
konvertere græsslåningen
til fx hjælp til at så græs på
det nye område. Det er en
meget vanskelig proces i en

kommune. I hjemmeplejen
har vi politisk fastsat en kva-
litetsstandard (politikerne
er bestillere). Servicevirk-
somheden skal udføre den
visiterede ydelse (Udfører),
og borgeren er modtager af
den visiterede ydelse.

I en kommune er rollerne
blandet sammen. Kommu-
nen er både visitator, bestil-
ler og udfører. Desuden
kontrollerer vi også selv de
leverede ydelser. Det giver
uklarheder, som både bor-
gerne og politikerne ikke
kan være tilfredse med. 

I hjemmeplejen har vi po-
litisk defineret, at rengørin-
gen skal foregå mindst hver
14 dag. Derfor er det både
ulovligt og ikke korrekt
overfor borgerne og perso-
nalet, hvis det politiske ud-
valg besluttede sig for over
sommeren, at nu kan de
kommunale udfører nøjes
med at gøre rent hver 3 uge! 
Derfor kæmper jeg for, at vi
får skilt bestillerrollen (Her
bliver de politiske mål/ni-
veauer defineret), og udfø-
rerollen fra hinanden.

I ægte servicevirksomhe-
der, kommer medarbejder-
nes faglige kompetence i
spil i forhold til at fastholde
kunderne, som jo har frit
valg.

Borgerne (modtagerne af
ydelsen) skal dermed opfor-
dres til at vælge mellem de

Kan en kommune drive en servicevirksomhed?

Claus Bakke
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Vi har fra Havnebestyrelsen
i Guldborgsund sendt en fo-
respørgsel til Kystinspekto-
ratet. Den går på at få lov til
at bygge Orehoved havn
MEGET større. Det er ikke
en endelig tilladelse, vi be-
der om. Hvis Kystinspekto-
ratet ikke siger nej, er næste
trin at igangsætte en VVM-
undersøgelse. Den vil koste
mindst en million. Den skal
afklare om der vil være mil-
jømæssige grunde til at sige
nej til havneudvidelsen. Vi
har nemlig mange miljø-
mæssige grunde til at sige
ja.

Hvis VVM-undersøgelsen
siger god for byggeriet, bli-
ver det først rigtig spænden-
de. De planer vi har, handler
om at bygge havnearealet
ca. 40 gange større end det
er nu.

Og hvorfor nu det? Og
hvorfor lige der?

Simpelt hen fordi vandve-
jene er de eneste veje i Dan-
mark der kan klare mere
trafik. (Nå ja, og så er der
god plads på nogle jyske
motorveje, men det hjælper
ikke, når vi skal have varer
til Sjælland.)

Vidste I at 75 % af Dan-
marks import og eksport
krydser landegrænsen om
bord på et skib? Med den
stigende samhandel mellem
landene regner man med en
fordobling af import/eks-
port i vores levetid. Luk lige

øjnene og forestil jer, hvor-
dan det danske vejnet vil væ-
re overfyldt af tunge lastbi-
ler hvis vi ikke flytter mere
transport over på vandet.

Orehoved har de naturli-
ge forudsætninger ved at
ligge på et af gennemsej-
lingsfarvandene mellem
Kattegat og Østersøen. Der
er god dybde, og stærk
strøm. Strøm betyder isfri
uden isbryder.

Der er jernbane få km. fra
havnen og mindre end 10
km til motorvejen.
Derfor.

Anne Svendsen
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Tømrermester Benny Svendsen
SLOTSGADE 12 - 4880 NYSTED

TLF. 54 87 14 07

Servicenter
v/Søren Kjæp Hansen

Storstrømsvej 91
Øster Kippinge
4840 Nørre Alslev
Telefon 54 43 20 72

...fortsat fra side 12

En stor (nej MEGET STOR)  
havn i Orehoved?

virksomheder der er på
markedet, og som konkur-
rerer på lige vilkår.

Politikerne skal alene be-
skæftige sig med at define-
re standarderne og kontrol-
lere at borgerne får de ydel-
ser, de er visiteret til. 

En kommune skal altså
ikke drive servicevirksom-
hed, men lade de private ak-
tører have udførerrollen. 

Claus Bakke
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Af Claus Bakke, medlem af
Guldborgsund byråd.

Funktionsudbud har i flere
kommuner vist sig, som en
måde til at få mere for de
samme ressourcer.

Det grundlæggende prin-
cip i funktionsudbud er, at
udbyderen (kommunen)
nøje specificerer kravene til
de funktionelle egenskaber
ved den færdige leverance.
Entreprenøren vælger me-
tode og materialer, som sik-
rer, at de funktionelle egen-
skaber opnås.

Kravene til de funktionel-
le egenskaber er fx en defi-
nition af vejenes standard.
Det kunne også være en de-
finition af de kommunale
ejendommes standard. 

Fokus i teknisk forvalt-
ning skal dermed flyttes fra
drift, til at definere den tek-
niske standard for en vej el-
ler en bygning. Da opgaven
skal i udbud skal grundla-
get selvfølgelig være opera-
tionelt og kontrollerbart. 

Fordelen ved funktions-
udbud er, at entreprenøren
selv vælger løsninger og tid
for vedligeholdelsen af fx
vejene, de skal blot hele ti-
den være over det standard-
niveau kommunen har valgt
for de enkelte vejstræknin-
ger.

Jelling Kommune valgte
fx at give 2 år for at nå dette
minimumsniveau, fordi
mange vej-strækninger var i
dårlig stand.

Asfaltfirmaet laver kun i
mindre omfang lappeløsnin-
ger, men asfalterer forholds-
vist meget i de første år, og
skal i de første 10 af den 15-
årige kontraktperiode doku-
mentere, at de laver asfaltar-
bejde for et større beløb,
end der modtages i årlig be-
taling. I det lange løb gives
pengene meget bedre ud til
asfaltbelægninger frem for
lappeløsninger, som er dyre
og dårlige.

Det vil sige vejniveauet
fik et kraftigt løft i løbet af de
2 første år, og standarden

holdes så i kontraktperio-
den. Asfaltfirmaet lægger
penge ud i starten og tjener
dem så hjem ved rationel
vedligeholdelsesdrift i den
sidste del af perioden.

Jeg tror, det er en fornuf-
tig måde at bruge penge på
til sikring af fx en rimelig
vejstandard eller rimelig
bygningsvedligeholdelse.
Således skal kommunen
kun koncentrere sig om at
definere en standard og
kontrollere at entreprenø-
ren leverer varen.

Opmærksomheden skal
dog henledes på, at der så
ikke er mulighed for at skæ-
re i beløbet ved budgetbe-
sparelser, og det kan vise
sig ubehageligt i forhold til
de øvrige politiske områder. 

Da både vejvedligehold
og bygningsvedligehold har
været nedprioriteret i al for
mange år, ville jeg person-
ligt have det fint med at be-
løbet var låst fast over de
næste 15 – 20 år.

Funktionsudbud - En metode til at få 
mere for de samme ressourcer

Venstre Guldborgsund



Af Claus Bakke, medlem af
Guldborgsund byråd.

Hvor vidt er det en kommu-
nes opgave at drive og vedli-
geholde en stor bygnings-
masse?

Siden kommunesammen-
lægningen søger vi med
succes, at sælge så megen
overflødig bygningsmasse
som muligt. Det er meget
overraskende, at den kom-
munale ejendomsmasse er
så stor, og det er meget un-
derligt, hvordan det har ud-
viklet sig til en kommunal
kerneopgave at administre-
re bygninger og arealer?

Ejendomsadministration
er efter min mening ikke en
kommunal kerneopgave, og
min vision er at udskille al
ejendomsadministration i et
selvstændigt selskab. 

Tilsvarende har fx staten
udskilt deres ejendomsad-
ministration i Slots- og ejen-

domsstyrelsen. Forsvarets
bygninger og arealer mv. er
også administrativt samlet
et sted, så soldaterne kan
koncentrere sig om kerne-
opgaverne, og ikke bruge ti-
den på at drive kaserner.

”Ejendomsfirmaets” vig-
tigste opgave er at sørge for,
at kommunen har de byg-
ninger der er brug for, og at
de er indrettet specifikt til
de funktioner brugerne ef-
terspørger. Hermed vil byg-
ningsmassen hele tiden væ-
re opdateret i forhold til
brugernes funktionelle be-
hov. 

Ældreboliger, daginstitu-
tioner, skoler, kontorer mfl.
er jo ikke statiske begreber.

Brugerne efterlyser nye
muligheder for at kunne gi-
ve den bedste pleje eller den
bedste undervisning osv.
Ansatte i fx plejesektoren
skal ikke beskæftige sig
med bygningerne - men be-
skæftige sig med at yde den
bedste service. 

Fordelen med et ”ejen-
domsfirma” er at få samlet
ekspertisen og overblikket
et sted i forhold til bygnin-
ger, arealer mv. Som selv-
stændig virksomhed, kan
virksomheden jo også byde
ind på fx rengøring og an-
den vedligeholdelse mv.
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BBYYEENNSS VVVVSS--BBLLIIKKKKEENNSSLLAAGGEERR
- Ring til fagmanden.
4 Blikkenslagerarbejde
4 Oliefyr - Fast aften og weekendvagt 1/10-30/4.

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

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

Michael Højland Mortensen
Smedevej 13, 4840  Nørre Alslev

Ejendomsadministrationen skal privatiseres

arbejde med venstrevæl-
gerforeningerne eller helst
venstrevælgerforeningen i
Guldborgsund kommune.
Men kun ved samarbejde
med de andre politiske par-
tier, vil den gode udvikling,
som i dag er i Guldborg-
sund kommune, kunne
fortsætte.

...fortsat fra side 11

ANLÆGSGARTNER

H. RASCH & SØN
54 44 16 97 Vi bygger 

grønt…
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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

Maribo Dyrehospital
tager sig af dine dyrs sundhed 
24 timer i døgnet!

Maribo Dyrehospital
Rødbyvej 6 · 4930 Maribo · Tlf. 54 76 00 76.

Én ting er sikkert - valget
nærmer sig. Hvornår det
kommer, er der vist kun én
af de ca. 1000 folketingskan-
didater, der kan spå hånd-
fast om. Alle vi andre kan ba-
re se at blive klar.

Vores forberedelser er i
fuld gang. Valgplakater og
valgpjecer forberedes, ra-
diospots og annoncestrategi
fastlægges. Politikken dis-
kuteres med bestyrelse og
lokale politikere.

Min hjemmeside er på be-
nene i midten af august, og
bliver som følger:

Hjemmesideadresse:

www.henrik-hoegh.dk
eller 
www.henrik-hoeegh.dk

Ny mailadresse bliver:

hh@henrik-hoegh.dk
eller 
hh@henrik-hoeegh.dk

Du er meget velkommen
til at besøge hjemmesiden,
samt kontakte mig på mai-
len.

Henrik Høegh
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Spændingen stiger

Henrik Høegh
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Energimøde på Grønt Center
Onsdag den 12. september kl. 19.00.
Se orienteringen andet sted i bladet.

Venstres medlemmer møder 
Venstres byrådsmedlemmer

Tirsdag den 18. september kl. 19.00 på Rådhuset. 
Vi starter med en kort rundvisning.

Venstres landsmøde i Herning
Den 17. og 18. november 2007

Deadline for stof til næste blad nr. 6 
- Onsdag den 31. oktober kl. 12.00.

Mødekalenderen

Tværgade 14 - 4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 88 02 34 - Fax 54 88 02 35

Reklame 
opgaver
- Vi kan hjælpe dig med 
alle former for tryksager!

Kopier sort/hvid eller farve Laminering og meget mere

Logo’er · Brochurer · Klubblade · Visitkort · Brevpapir
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Falster Bilsyn
- dit lokale syn

Flemming Barfoed
Tuemosevej 4
4850 Stubbekøbing

Tlf. 54 44 01 79
Fax 54 44 01 78
info@falsterbilsyn.dk

Bestil tid på:
www.falsterbilsyn.dk

FFaallsstteerr  
BBiillssyynn

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

Venstre i Guldborgsund kommune
afholder offentligt møde

På Grønt Center
Maribovej 9, Holeby,

onsdag den 12. september, kl. 19.00

Souschef
Poul Madsen, Grønt Center, vil fortælle om, - og lægge op til debat om:

”Naturens egen energi, og dens resurser
inden for biodiesel, ethanol og brint”

Poul Madsen vil komme ind på den fremtidige energisituation, - 
dens muligheder og dens mangfoldighed. 

Kan vi se, hvad der kan gøres både lokalt og globalt i fremtiden?

Arrangør:
Venstre i Nysted
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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

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..!
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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
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