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Større ambitioner for
Næstved Kommune



Det skal være attraktivt at drive
virksomhed i Næstved Kommune

Det er alt afgørende for byens vækst og
for vores velfærd, at Næstved Kommune
kan tiltrække de stærke virksomheder og
de dygtige medarbejdere.

Som byrådsmedlem vil jeg fortsætte
indsatsen for bedst mulige arbejdsvilkår
for erhvervslivet i hele Næstved
kommune. Hvad end det gælder
selvstændige og
enkeltmandsvirksomheder, små og
mellemstore virksomheder eller globalt
orienterede selskaber. Sådan at vi kan
skabe flere job og bedre økonomi til vi i
fremtiden, kan investere mere i lokal
velfærd.

• Det skal være mere attraktivt at
grundlægge og drive virksomhed i
Næstved Kommune

• Lokal erhvervsservice skal kunne
tiltrække nye virksomheder til Næstved
Kommune

• Vi skal med respekt for lovgivningen
sikre minimalt lokalt bureaukrati



Bedre infrastruktur

En god infrastruktur er afgørende for et
velfungerende samfund og vi skal være
klar til at udnytte den nye infrastruktur,
når motorvejen kommer.

Vi skal sikre bedre forhold for vores
cyklister og især vores skoleveje. Det skal
være trygt at vælge cyklen – også for de
yngste.

Vi skal skabe en spændende bymidte i
Næstved, med balance i adgangen til
bymidten for varetransport, kunder og
beboere. Vi skal sikre såvel mobilitet som
vækst i Næstved.

• Næstved skal tilsluttes det danske
motorvejsnet mod øst og vest

• Sikker trafik for alle – især vores
skolebørn

• Attraktiv bymidte i Næstved med god
transportadgang



Kultur & Sport

Vi har faciliteterne til at være et såvel
kulturmæssigt som sportsligt center og
derfor skal vi investere i mere udvikling på
disse områder for vores borgere og
dermed tiltrække nye borgere til Næstved
Kommune.

Næstved har stor bredde i idræt, men
også flere sportsgrene hvor vi er i eliten. Vi
skal sikre at denne elite bliver i Næstved
Kommune ved at skabe de rette forhold
for eliteudvikling og dermed gøre
Næstved Kommune kendt såvel nationalt
som internationalt.

Vi skal planlægge langsigtet i nye faciliteter
der matcher en fremtidig elite kommune.

• Næstved som højborg for sport og kultur

• Næstved som center for Elitesport

• Næstved skal kunne levere faciliteterne



Uddannelse

Vi skal tage ansvar for at folkeskolen har
de bedste muligheder for læringsmiljøer
med pædagogisk højt niveau for alle
elevtyper.

Vi skal aktivt arbejde på at tiltrække flere
uddannelser til vores område, både
nyetableringer, men også udnytte
synergien med etablerede
uddannelsessteder og dermed have en
bredere fødekæde til erhvervslivet.

Er man dygtig med sine hænder, har man
grund til at være stolt. For det er ikke
finere at være akademiker end
håndværker. Bøger og lange uddannelser
er ikke den eneste vej til det gode liv.

Når de unge vælger en
håndværksuddannelse, skal vi bakke op
og vise stolthed omkring deres virke.

• Næstved skal fortsat udvikles som
uddannelses by

• Flere specialuddannelser til kommunen

• Vi skal løfte respekten for håndværker
uddannelser



Miljø

Der er intet så forpligtende som ansvaret
over for vores børn og børnebørn. De har
fortjent at vokse op i et lokalområde i
naturlig balance, hvor frisk luft og rent
vand i hanen er en selvfølge. Vi har et
smukt område med mindre byer, skov,
marker, fjord og strand – og det skal vi
passe på.

• Grøn udvikling som planlægges med
fornuft

• Naturen som en vigtig ressource

• Næstved som Ressource City skal
udvikles



En værdi alderdom

De generationer der nu er nået en alder
hvor de forlader arbejdsmarkedet, er dem
vi kan takke for det velfærdssamfund, som
vi har i dag. Det skal vi alle have respekt
for. Derfor fortjener de også, at vi skaber
en bedre ældrepleje med værdighed for
alle.

Vi skal sikre den service, vores borgere
fortjener og vi må aldrig gå på kompromis
med værdigheden for den enkelte.

Samtidig skal vi gøre brug af dem der kan
og vil bidrage til samfundet langt ud over
pensionsalderen hvad enten det er i
seniorjob eller frivillighed andre steder i
vores samfund.

Det skal være respekt for vores ældre – for
alle skal have retten til at bestemme over
sit eget liv.

• Tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet - værdig alderdom

• Respekt for dem der vil blive på
arbejdsmarkedet

• Respekt for at være aktiv i samfundet



Torben Johansen
31 22 91 80

Næstved er min fødeby og jeg er uddannet håndværker i
Næstved. Jeg har dog stort set hele mit liv arbejdet med salg,
ledelse og udvikling af organisationer, hvilket har givet mig det
privilegie, at sidde i øverste ledelse for flere virksomheder i
Norden

Min egen virksomhed

Organisationsmand

Mine ambitioner

Jeg har de sidste næsten 15 år haft min egen virksomhed med
forretningsudvikling som hovedområde, hvilket har givet mig stor indsigt i alle
størrelse virksomheder og de udfordringer, de har sammen med deres personale

Jeg har hele livet siddet i et utal af foreningsbestyrelser og kender kunsten at lede med respekt for helheden og den enkelte. Jeg
har i 6 år været formand for Næstved Erhvervsforening og brugt en stor del af tiden på arbejdet for motorvejen mellem
Næstved og Rønnede. De sidste par år har jeg ligeledes været formand for Team Næstved Eliteidræt, som er en selvejende
institution mellem Næstved Kommune, uddannelsesinstitutionerne og Erhvervslivet.

Jeg mener vi bør have større ambitioner for Næstved Kommune og derfor har jeg
valgt, at jeg de kommende år vil bidrage til, at Næstved Kommune bliver et
endnu bedre sted at være borger – hvis altså DU og andre vælgere ønsker det.
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https://www.facebook.com/torben.johansen.10

t2@t2-management.dk

Større ambitioner for Næstved Kommune
Når du vil have udvikling og tryghed i fremtiden

Næstved er min fødeby og jeg er uddannet håndværker i
Næstved. Jeg har dog stort set hele mit liv arbejdet med
salg, ledelse og udvikling af organisationer, hvilket har
givet mig det privilegie, at sidde i øverste ledelse for flere
virksomheder i Norden

• Min egen virksomhed
Jeg har de sidste næsten 15 år haft min egen virksomhed med forretningsudvikling
som hovedområde, hvilket har givet mig stor indsigt i alle størrelse virksomheder og
de udfordringer, de har sammen med deres personale

• Organisationsmand
Jeg har hele livet siddet i et utal af foreningsbestyrelser og kender kunsten at lede
med respekt for helheden og den enkelte. Jeg har i 6 år været formand for Næstved
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