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VALGAVISEN
Erhverv og ældrepolitik kommer til at
afgøre kampen om borgmesterposten
Den 16. november 2021 er det igen tid
til at gå til stemmeboksen: Der skal sættes kryds ved retningen for Næstved
Kommune i de næste fire år.
I over 100 år har Socialdemokratiet
haft borgmesterposten i Næstved, men

ved dette valg bliver der kamp om borgmesterposten fra flere sider. Den 39årige konservative borgmesterkandidat,
Rune Kristensen, har meldt sig ind i
kampen for at sikre maksimal konservativ indflydelse på de politiske løsninger i Næstved Kommune.

Udover at foreningslivet skal have en
hjælpende hånd, er det særligt erhvervs- og ældrepolitikken, der i konservative øjne skal justeres. Der skal
arbejdes benhårdt på at skabe velstand, så der bliver råd til velfærd,
lyder det fra kandidaterne.
Læs artiklen, s. 4

Det nye Næstved
Fra ideologisk kriger til kompromissøgende politiker. Den nye borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti, Rune Kristensen, kæmper for Det
nye Næstved, der skal gøre kommunen
mere attraktiv at bosætte sig og drive
virksomhed i.
Visionen er klar: Flere arbejdspladser,
en grønnere kommune, bedre vilkår for
erhvervslivet, gode skoler og daginstitutioner, en sund kommunal økonomi
og ordentlig hjælp til ældre og svage.
Læs portrættet, s. 3

Et historisk stort konservativt hold er klart til at arbejde for Det nye Næstved.

Sigter på bredt samarbejde
Blokpolitik hører fortiden til, for der
bliver skabt meget bedre samarbejde
med brede forlig. Sådan lyder devisen
fra Det Konservative Folkeparti i
Næstved op til kommunalvalget.

Den 39-årige borgmesterkandidat, Rune Kristensen,
vil arbejde for Det nye Næstved.

Han peger blandt andet på afskaffelsen
af dækningsafgiften, som har stået på
den konservative ønskeliste gennem
flere år. Det er en mærkesag, der gavner
det lokale erhvervsliv og kan være med
til at skabe flere jobs og øge omsætningen i erhvervslivet rundt omkring i
hele kommunen.

"Vi er meget glade for det brede samarbejde, og vi kan se, hvordan vi har
opnået resultater ved at arbejde benhårdt for at få de konservative mærke- "Vi havde ikke fået det igennem uden
sager igennem," forklarer Rune
kompromis. Med samarbejde kommer
Kristensen om partiets strategi og
man længst," siger Rune Kristensen.
position.

Læs artiklen, s. 11

Byrådets sociale stemme
I sit daglige virke som politiassistent
handler Anette Brix' hverdag om at
gøre en forskel for de unge og de
psykisk sårbare. Den ambition har
Anette taget med sig i sit byrådsarbejde gennem 15 år, hvor hun arbejder for, at alle borgere skal have
det bedste ud af livet.

Hun tilføjer, at de unge skal mødes i
øjenhøjde, også når de ligger ned, så
de kan vinde fodfæste gennem uddannelse eller ved at komme i job.
I den anden ende af aldersspektret vil
Anette Brix gerne arbejde med at skabe værdifulde fællesskaber for de ældre borgere i Næstved Kommune.

"De, der har brug for hjælp, skal have
det. Det er dét, et velfærdssamfund
"Vi skal modarbejde risikoen for enhandler om," siger Anette Brix.
somhed, fordi ensomhed forringer
livskvaliteten. Det gælder for alle,
Hendes primære mærkesag er forogså for vores ældre medborgere.
holdene for unge i Næstved.
Ældre har meget at byde ind med, og
derfor er jeg vild med de muligheder,
"Verden er ikke altid helt nem for de der eksempelvis er ved et frikomunge. Det skyldes bl.a., at vi har glemt muneforsøg, hvor hverdagen for
at tale om dannelse og livsmestring. børn, unge og ældre tænkes sammen,"
Det vil jeg gerne gøre op med," siger siger Anette Brix.
den socialkonservative stemme.

Politi og politik er hverdagen for Anette Brix, der sammenlagt har siddet i byrådet for Det Konservative Folkeparti i mere end 15 år. Hun er kendt for sit store arbejde
på det sociale område, særligt for unge og ældre.

Fra erhvervsmand til byrådskandidat
Han er kendt som Mr. Motorvej - en
entusiast, der kører i sjette gear for at
skabe bedre vilkår for erhvervslivet i
Næstved. Nu er han en del af Top 3 på
den konservative liste.

"Jeg har været medlem af partiet i
mere end 30 år, men først nu giver
det mening at rykke op på forsædet,"
forklarer den 69-årige erhvervsmand,
Torben Johansen.

"Vi skal være mere
ambitiøse på vegne af
vores erhvervsliv."
Som formand for erhvervsforeningen har Torben Johansen fået
indblik i de politiske procedurer, og
indsigten har været afgørende for
hans politiske mærkesager.

Thomas Palmskov (tv.) og Torben Johansen (th.)
på kampagnetur

Valgavisen er udgivet af Det Konservative Folkeparti i Næstved ved kommunal- og regionsrådsvalget 2021. Partiet
er ansvarlig for indholdet.

Torben Johansen er oprindeligt udlært håndværker, men kom hurtigt til
at arbejde med salg og ledelse.
"Som leder og bestyrelsesmedlem i
snart 40 år vil jeg gerne bruge mine
erfaringer til at sætte retningen for
Næstved Kommune. Vi har alle muligheder, men barren skal sættes højere,"
siger Torben Johansen.

Veteranen går til valg
Veteranen Thomas Palmskov er klar
til endnu en kamp i byrådet. Det er
sammenlagt blevet til seks år, men
kampgejsten er intakt hos seniorsergenten fra Gardehusarregimentet i
Slagelse.

Oplag: 40.000 eksemplarer.
Tekst og grafik af SkarptSprog.dk.

"Vi er nødt til at have større ambitioner. Vores virksomheder skal
serviceres, infrastrukturen skal
forbedres, og så skal vi skrue op for
kommunens grønne dagsorden,"
understreger erhvervsnestoren.

"I de sidste fire år har jeg arbejdet for
at skabe mere tryghed på skolevejene

og cykelstierne, og den indsats er
endnu ikke i mål," fortæller Thomas
Palmskov om sin primære mærkesag.
Derudover håber han at fortsætte
arbejdet på ældreområdet, hvor han
blandt andet har været med til at få
duften af frikadeller tilbage på plejehjemmene.

"Vi skal turde sætte barren højere!"
Det var en højtidelig dag, da Poul
Schlüters 90 års fødselsdag blev fejret
i foråret 2019. Den tidligere landsformand for Konservativ Ungdom,
Rune Kristensen, havde taget sin søn,
Harald, og sin hustru, Anna, med til
reception, hvor han pludselig blev
prikket på skulderen. Det var sådan et
prik, der baner nye veje i livet.

ideologiske debatter til, hvordan jeg
kunne være med til at bidrage til det
lokalsamfund, som min søn skal vokse op i," siger Rune Kristensen.
"Et godt børneliv handler om trygge
daginstitutioner, skoler med faglighed
og trivsel samt et aktivt foreningsliv.
Men det er også et spørgsmål om at
have tid sammen med sin familie, at
forældrene har gode jobs og ikke
bruger for mange timer om ugen på at
pendle," forklarer faderen til to, der
selv arbejder i København.

Helge Adam Møller spurgte, om Rune
Kristensen ville overveje at gå til
kamp for at blive borgmester.
"Det var meget symbolsk for mig.
Poul Schlüter er et af mine store
forbilleder, fordi han var så dygtig til
at samarbejde bredt. Han fik rettet op
på dansk økonomi efter en socialdemokratisk regering, og så midt i
fejringen kommer tilbuddet," mindes
borgmesterkandidaten.
Rune Kristensen har tidligere været
kampagneleder ved kommunalvalg,
bl.a. for Jan Boye, der brød det
socialdemokratiske styre i Odense
efter 68 år. Nu har Rune Kristensen
muligheden for at bryde det socialdemokratiske styre og rette op, præcis som Poul Schlüter og Jan Boye.

"Det nye Næstved handler om at bygge videre på
det gode fundament, som
vi allerede har. Vi skal løfte
fra har været til dét,
det skal være."

Haralds Næstved
Da beslutningen skulle tages, var det
en anden faktor, der blev afgørende.
"Jeg var lige blevet far til Harald. På
kort tid skiftede min interesse fra de

Derfor står erhvervsforhold samt
kultur- og foreningsliv højt på Rune
Kristensens dagsorden. Tidligere på
året foreslog Det Konservative
Folkeparti, at foreninger skal have
gratis leje af lokaler.
"Det er i foreningslivet, at fællesskaber dannes. Det bør Næstved Kommune støtte op om, så de lokale foreninger får en stærkere økonomi til
gavn for medlemmerne."

Når Rune Kristensen ikke knokler for Det nye
Næstved, arbejder han i Danske Bank.

"Lige ved og Næstved"
Med en barndom på Lolland og en
ungdom i København kender Rune
Kristensen til livet i både by- og landdistrikter. Gennem hele livet er han
kommet i Karrebæksminde og Næstved, og én ting har altid undret ham:
Udtrykket "Lige ved og Næstved".
"Det fortæller jo, at man kunne gøre
det bedre. Efter mere end 100 års
socialdemokratisk styre i kommunen
er det på tide at komme op i gear,"
fastslår Rune Kristensen.
"Byen er kendt for meget godt, men vi
skal turde mere. Vi skal turde sætte
barren højere," afrunder Rune Kristensen.

Den grønne bog
Rune Kristensen er født den 7. april 1982 på Lolland.
Gift med Anna, der driver selvstændig entreprenørvirksomhed. Far til Harald på 2 år og Alexander på 15 år.
Uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.
Chefkonsulent i Danske Bank, tidligere ansat på forskellige
kommunikationsbureauer og hos Det Konservative Folkeparti på Christiansborg.
Formand for forældrebestyrelsen i vuggestuen Troldeslottet i Næstved og medlem af forældrerepræsentantskabet på Herlufsholm Skole.
Tidligere landsformand for Konservativ Ungdom,
medlem af hovedbestyrelsen i Det Konservative
Folkeparti og fast blogger på Jyllands-Posten.

Poul Schlüter var et af Rune Kristensens forbilleder. Her ses den tidligere
statsminister sammen med Rune Kristensen og familie.
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Borgmesterposten i Næstved er i spil
Tidligere på efteråret udgav Det Konservative Folkeparti i Næstved deres
ambitiøse valgprogram, der sætter
barren højere for Næstved Kommune
i de kommende år.
Det konservative valgprogram indeholder både allerede kendte mærkesager som gratis lokaler til kommunens foreninger og øget fokus på
turisme, men valgprogrammet sætter
også konkrete tal på erhvervsområdet og fremrykker klimamålsætningerne. Og så kommer ældrepolitik i højsædet. Alt sammen under
overskriften ”Det nye Næstved”.
”Vi har et godt udgangspunkt i Næstved. Al udvikling sker på baggrund af
det eksisterende, og lige meget hvordan valgresultatet til november ender, vil Det Konservative Folkeparti i
Næstved være garanten for samarbejde og for, at kommunen bliver
rykket i en mere grøn og erhvervsvenlig retning. Vi vil satse på turisme
og foreningsliv, og vi skal sikre vores
økonomi og kernevelfærd. En sund
økonomi sikrer gode skoler og daginstitutioner samt ordentlig hjælp til
de ældre, syge og handicappede,”
indleder den konservative borgmesterkandidat, Rune Kristensen.

2.000 nye arbejdspladser til
kommunen de næste fire år
For Det Konservative Folkeparti er
det antallet af arbejdspladser, som er
sigtepunktet. Og ifølge Rune Kristensen er det et antal, der kun må gå op
ad i de kommende år.
”Målet med den konservative erhvervspolitik er at tiltrække flere
virksomheder til kommunen. Virksomheder skaber arbejdspladser. Arbejdspladser giver skatteindtægter,
som finansierer velfærd. Kort sagt,
Næstved Kommune skal være lækker
for virksomheder, hvis der skal være
råd til velfærd i fremtiden," forklarer
den konservative borgmesterkandidat og tilføjer, at også coronasituationen har spillet en vigtig rolle.
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"Der er behov for et særligt fokus på
dette område efter coronakrisen. Der
skal ske en genopretning hurtigst
muligt,” forklarer Rune Kristensen og
fremhæver målsætningen om, at der
skal etableres 2.000 nye arbejdspladser i kommunen de næste fire år.
"Det kan gøre, at færre behøver at
pendle ud af kommunen, og samtidig
kan vi også tiltrække flere borgere,"
siger Rune Kristensen.
Hertil har partiet en målsætning om
at tiltrække mindst én stor ny virksomhed til kommunen med over 100
medarbejdere.
”Vi vil have flere erhvervsgrunde, én
indgang, kortere svartid, fokus på
iværksættere og flere ressourcer til at
rekruttere virksomheder. Der skal
skabes bedre dialog mellem borgere,
virksomheder og kommune. Vi går til
valg på en kulturændring,” forklarer
Rune Kristensen.

Melder sig ind i kampen om
ældrepolitikken
Samtidig mener Det Konservative
Folkeparti, at det er nødvendigt at
sætte mere fokus på kernevelfærden
samt udviklingen af landdistrikterne,
hvor der skal være en bedre balance
mellem land og by.
"Ældreplejen skal være et sted, vi
trygt kan tilbyde vores forældre og
bedsteforældre. Det er en af kommunens fornemmeste opgaver at
sikre værdighed for både de ældre og
dem, der passer på dem. Vi skal have
flere attraktive seniorboliger, øget
fokus på ensomhed og større
fleksibilitet," siger Rune Kristensen.
De konservatives mål er at overtage
borgmesterposten i Næstved. Før
sommerferien viste en Gallupmåling
en fordobling af det konservative
mandattal. Samme måling viste, at
omtrent halvdelen af borgerne er
enige i, at det er tid til fornyelse efter
socialdemokratisk styre i mere end

Borgmester Carsten Rasmussen (S) og
borgmesterkandidat Rune Kristensen (C)

100 år. Derfor vil partiet søge den
maksimale indflydelse efter valget, og
ultimativt gå efter borgmesterposten.
"Vores valgprogram viser et seriøst
alternativ, og jeg tænker, at alle dem,
der tidligere har stemt på Venstre og
Socialdemokratiet, ikke behøver være
så konservative og stemme det
samme, som de plejer,” afslutter
borgmesterkandidaten.
Næstved Kommune trænger
til fornyelse og forandring efter 100 års
socialdemokratisk styre?

Uenig

Enig

Kilde: Gallup

En sund økonomi er kernevelfærd
For at sikre gode skoler og daginstitutioner
samt en ordentlig hjælp til ældre, syge og
handicappede, skal økonomien i Næstved
Kommune være i topform. Derfor går Det
Konservative Folkeparti i Næstved til valg
på at rette op på kommunens økonomi.

Derudover er det en konservativ mærkesag at
forbedre arbejdsmiljøet blandt kommunens
medarbejdere, både de varme hænder og i
administrationen. Målet er, at Næstved
Kommune skal være en af de bedste offentlige
arbejdspladser i Danmark.

"Næstved Kommune ligger nr. 74 ud af 98
kommuner, når det kommer til driftsøkonomien. Vi skal have gælden væk og styr på
økonomien," understreger Rune Kristensen.

"Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde i
Næstved Kommune. Vi vil sætte fokus på det i
den kommende periode, for det kunne være et
godt brand for vores kommune. Glade medarbejdere giver en bedre service."

Konservative mærkesager
Det skal være nemmere at drive virksomhed i Næstved. Vi skal
skabe og tiltrække 2.000 nye arbejdspladser i den kommende
valgperiode.
Vi vil sikre en positiv udvikling og tryghed i Næstved, Holmegaard,
Fladså, Suså og Fuglebjerg.
Foreningslivet skal have bedre vilkår, blandt andet med gratis
lokaleleje.
Vi skal styrke og dyrke vores naturrige kommune og
turismeerhvervet.
Vi vil øge fokuset på vores fremtid: Børnene. Vi siger nej til flere
skolelukninger.
Vi vil sikre værdighed for både ældre og dem, der passer på dem. Vi
skal have flere attraktive seniorboliger.
Vi ønsker en sund økonomi i det nye Næstved, der giver bedre
velfærd.
Næstved skal fortsat være Sydsjællands handelshovedstad.
Vi skal tiltrække flere borgere via attraktive byggegrunde.

Læs mere på naestved.konservative.dk
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Konservative kandidater

BORGMESTERKANDIDAT

1

2

3

4

Rune Kristensen

Anette Brix

Torben Johansen

Thomas Palmskov

39 år, chefkonsulent, Lille Næstved

58 år, politiassistent, Holme-Olstrup

69 år, virksomhedskonsulent, Næstved

60 år, seniorsergent, Lille Næstved

23

Irene Berg Pedersen
65 år, regnskabschef, Kalkerup

Gunderslevholm

22

Fensmark

Kalkerup

Holme-Olstrup
Brorup
Torkil Kure
81 år, livsnyder, Holmegaard

21

Næstved

Tornemark
Karrebæk

Tappernøje
Mogenstrup

Jens Vilhelm Jensen
72 år, seniorkonsulent, Brorup

20

6

19

Flemming Wrist-Knudsen

Claus de Neergaard

71 år, foreningssekretær, Mogenstrup

62 år, gårdejer, Gunderslevholm

18

Jakob Grandjean
50 år, sognepræst, Karrebæk

17

Kristoffer Larsen
27 år, miljøplanlægger, Næstved

- helt tæt på dig
KONSERVATIV UNGDOM
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Regitze Harslund Sancoeur
22 år, studerende, Næstved

7

6

Louise Lindhagen

Bjørn Bjerking

30 år, selvstændig kommunikatør, Tappernøje

8

Claes Eiken

71 år, projektleder, Næstved

36 år, IT-manager, Holme-Olstrup

9

De arbejder for dig
og for Næstved

Flemming Horsner

KANDIDAT TIL REGIONEN

52 år, virksomhedsejer, Tappernøje

10

Den yngste er 22 år, den ældste er 81 år.
De er fordelt over hele kommunen.
Det Konservative Folkeparti stiller med en
historisk lang liste med 23 kandidater. De
dækker hele Næstved Kommune, og alle
steder støtter de op om det nye Næstved.

Helge Adam Møller

Tine Pedersen

79 år, politiker, Næstved

Det nye Næstved handler kort sagt om flere
arbejdspladser, en grønnere kommune, bedre
vilkår for erhvervslivet, gode skoler og daginstitutioner, en sund kommunal økonomi og
ordentlig hjælp til ældre, syge og svage.

57 år, receptionschef, Næstved

11

Gitte Carlsberg

Marc Hvenegaard

64 år, socialpædagogisk konsulent, Næstved

16

Bettina Hansen
48 år, supportleder, Næstved

15

Pernille Ørsted
46 år, skuespiller, Tappernøje

12

30 år, IT-konsulent, Fensmark

14

Andreas Rohde
26 år, studerende, Næstved

13

Lene Jonassen
33 år, studerende, Tornemark
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Konservative har kernevelfærd i fokus
Når krydset skal sættes, har flere
konservative kandidater klare visioner for kernevelfærden: Den skal
have et løft. Det omfatter borgerne fra
legetimen i vuggestuen til sangaftenen på plejehjemmet.
"Vi skal blive bedre til at passe på
hinanden. Derfor vil vi hurtigst muligt give hele velfærdsområdet et
eftersyn," siger partiets borgmesterkandidat, Rune Kristensen.

have mere ansvar, og børnenes hverdag skal præges af faglighed, trivsel og
dannelse.

"Velfærden skal have en
opgradering. Vi vil
prioritere nærheden i
velfærden, både blandt
børn, unge og ældre."

En del af det konservative velfærdsudspil er at skabe større fleksibilitet.
"Som borger skal du have frihed til at
vælge den pleje, der passer til dit
behov. Ensretning dur ikke. Vi vil
derfor arbejde for en ny tilgang til
ældreplejen, så vores forældre og
bedsteforældre trygt kan tage imod
den," forklarer Rune Kristensen.

"Vi skal have forbedret samarbejdet
mellem håndværksuddannelserne og
folkeskolerne. Børnene er vores
fremtid, og det skal være lystbetonet
at gå i skole, så man kan finde den vej,
man brænder for i fremtiden. Og så

skal der være iværksætteri på skoleskemaet," understreger Rune Kristensen.
"Også indeklimaet på skolerne og ungdomsuddannelserne skal forbedres.
Ordentlige toiletforhold og håndvaske
er alfa og omega for en god skoledag,"
konstaterer Rune Kristensen.
Borgmesterkandidaten står også stejlt
på placeringen af de lokale folkeskoler.
"Vi siger nej til flere skolelukninger,
for der skal være gode skoler i hele
vores kommune. Attraktive bosætningsområder kræver gode folkeskoler
i nærheden, og i Det Konservative
Folkeparti ser vi gerne flere børnefamilier flytte til kommunen",
afrunder Rune Kristensen.

En af mærkesagerne er øget fokus på
sociale behov for at mindske
ensomhed og styrke fællesskaber.

Frikommune for fællesskab
Fællesskab er netop nøgleordet for De
Konservatives ønske til et nyt
frikommuneforsøg, hvor der laves
samarbejde mellem de lokale plejehjem og folkeskoler. Det skal skabe
værdi både for børnene og de ældre i
hverdagen.
"Alle forsøg viser, at både unge og
ældre har glæde af hinanden. De
overleverer erfaringer og synspunkter, og det er med til at skabe en
gensidig forståelse og respekt. Samtidig kan projektet være med til at
bekæmpe ensomhed i begge grupper,"
forklarer Rune Kristensen.

Ja tak til øget livskvalitet
servative stemme, Anette Brix.

Ro på skoleområdet

Vejledning og støtte skal være i højsædet, når en familie rammes af et
handicap. Som det første skal man
tilbydes et møde med en kompetent og
empatisk fagperson, der kan vejlede og
fortælle om den hjælp, som familien
kan forvente at få, mener Det Konservative Folkeparti.

Også folkeskoler i Næstved Kommune
skal ifølge de konservative have et
løft, hvis det står til partiet. På hver
skole skal den enkelte skoleleder

"Forventningsafstemning er helt
central for at give familierne den
bedste støtte," siger den socialkon-

"Vi vil øge livskvaliteten for de
handicappede og deres familier,"
understreger Anette Brix.

Han ønsker at få skoleelever ud på
plejehjemmene og de aktive ældre ind i
skolernes hverdag gennem det kommende frikommuneforsøg.
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Den erfarne, sociale stemme, Anette Brix, og borgmesterkandidat, Rune Kristensen

Derudover ønsker partiet, at kommunen løbende giver tilbud om udviklingsmuligheder. Der skal oprettes en
lånecentral for hjælpemidler, så de
handicappede og deres familier let kan
få adgang til dem.

Fokus på erhvervsliv og landdistrikter
Det var en lang og sej kamp, men ved
budgetforhandlingerne lykkedes det at
få en konservativ mærkesag skudt
igennem den røde flertalsmur: Dækningsafgiften bliver udfaset og afskaffet i 2022.
"Det er meget vigtigt at få aflivet en
afgift, der dræner kassen hos de små
erhvervsdrivende i bymidten," forklarer nr. 3 på den konservative liste,
Torben Johansen, som er formand for
Næstved Erhvervsforening.

Knap 16.000 mennesker pendler hver
dag ud af kommunen for at komme på
job, mens 6.000 pendler til kommunen, og det er udtryk for ubalance.
"Arbejdspladser giver vækst og skatteindtægter, og det er dét, som finansierer vores velfærd," understreger
Rune Kristensen.

C for balance

"Erhvervslivet har været underprioriteret. Nu er vi nødt til at skrue op for
erhvervsindsatsen," istemmer Rune
Kristensen.

På den konservative ønskeliste står
bl.a. en fremrykkelse af motorvejen til
Næstved, øget fokus på tiltrækning af
investorer samt en tættere dialog med
erhvervslivet. Men også landdistrikterne spiller en hovedrolle for
kommunens erhvervsudvikling.

Statistikken taler sit klare sprog, for
Næstved Kommune placerer sig som
nr. 83 ud af 98 på listen over de mest
erhvervsvenlige kommuner i landet.

"Næstved er vores centrum og hele
Sjællands shoppinghovedstad. Men i
landdistrikterne gemmer sig et uforløst potentiale i bl.a. turismen. Det skal

vi dyrke," siger Rune Kristensen.
Samtidig påpeger han, at det skal være
attraktivt at bo i hele kommunen, og at
man lokalt skal have bedre mulighed
for at sætte sit præg på det lokalsamfund, man er en del af.
"At skabe nye jobmuligheder i vores
landdistrikter og landbruget kan være
med til at øge bosætningen og skabe
mere liv," siger Rune Kristensen.
Det Konservative Folkeparti har kandidater opstillet i hele kommunen, og
det er med til at sikre, at erhvervslivets sag bliver talt i både by og landdistrikter.
"Kommunen skal i balance nu - ellers
taber vi fremtidens velfærd på gulvet,"
afslutter Rune Kristensen.

Rune Kristensen og Torben Johansen vil opgradere erhvervsindsatsen i
Næstved Kommune i den kommende valgperiode

Søren Pape Poulsen:
Konservative er de borgerlige
stemmer, der arbejder
Søren Pape Poulsen viser fuld opbakning til Det Konservative Folkeparti i
Næstved frem mod kommunalvalget.
Det Konservative Folkeparti er
borgerlige stemmer, der arbejder,

uanset om det er på nationalt eller
lokalt plan. Søren Pape Poulsen har
kendt Rune Kristensen i mere end 22
år og anbefaler naturligvis en stemme
på den konservative liste.

9

Den nye valgkamp bringer
kandidater helt til døren og bilruden
De banker på din dør og vinker i
vejkanten i deres grønne jakker.
Ved dette års kommunalvalg har de
konservative kandidater taget helt
nye kampagneformer i brug for at
gøre opmærksom på de grønne
budskaber og skabe god energi i
valgkampen.
En af kampagneformerne er dør-tildør-metoden. I stedet for bare at
lægge flyeren i postkassen omdeler
flere af de konservative kandidater
deres flyers direkte ved naboernes
dør, så der er mulighed for at give et
smil med på vejen.
"Dør-til-dør-kampagnen er med til at
skabe større tillid, fordi man som
vælger har mødt kandidaten
personligt og ved, at han eller hun
bor lige i nabolaget," forklarer Rune
Kristensen.

Sig hej med et skilt
Gennem flere måneder har de konservative kandidater også været at
finde i vejkanten, når kalenderen
skrev den 16. i måneden. Her har
kandidaterne signwavet (blafret med
skilte, red.) og vinket til folk i
morgen- og eftermiddagstrafikken.
Signwaving er en ny kampagneform, der er hentet fra USA. Både
demokrater og republikanere benytter sig af glade frivillige, når
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der skal hentes stemmer til præsidentposten, Senatet eller Repræsentanternes Hus.
"Det gladeste hold vinder. Jeg har ført
valgkamp i USA og i en række andre
europæiske lande, og så tænkte jeg, at
vi skulle have denne kampagneform
til Næstved," fortæller den konservative borgmesterkandidat, Rune
Kristensen.
Happeningen er blevet gentaget flere
gange som nedtælling til kommunalvalget, og hver gang har flere af
kandidaterne, medlemmer fra
foreningens bestyrelse samt andre
frivillige støttet op om aktionerne.
Bilister og cyklister har også taget
godt imod den nye kampagneform
med dyt eller ringeklokke, når de
grønne budskaber er blevet spredt i
vejkanten rundt omkring i hele
Næstved Kommune.
"Reaktionen fra de lokale har været
over al forventning. Man kan virkelig
mærke, at smil og god energi er smittende," siger Rune Kristensen og
tilføjer endnu en positiv effekt ved
signwaving.
"Denne kampagneform er med til at
øge fællesskabet blandt kandidaterne
og i resten af foreningen - og det er
bare så fedt at mærke," smiler Rune
Kristensen og glæder sig over
sammenholdet på kandidatholdet.

"

Kandidater på signwaving

"Dette års valgkamp har virkelig været
en holdpræstation. Vi har formået at
være mange steder, og det er helt og
aldeles kandidaternes fortjeneste,"
afrunder Rune Kristensen.

Flere af de konservative kandidater har også fået deres biler lamineret, bl.a. Rune Kristensen, Torben Johansen og Louise Lindhagen.

Sammen om at udvikle Næstved Kommune
Man kan godt være uenige og samtidig samarbejde. Sådan lyder det
konservative mantra frem mod
kommunalvalget.
Uenighed er sundt, og det er en del af
demokratiet at repræsentere forskellige synspunkter. Ellers kunne vi
lige så godt være enige.
Alle lokalpolitikere har et politisk
udgangspunkt, der er forskelligt. Vi
går ind i debatten om de lokale emner med forskellige værdigrundlag.
Som politiker skal man turde stå fast
på sine egne synspunkter, men man er
også nødt til at acceptere, at intet
parti har flertallet alene. Det er
grunden til, at en beslutning kræver
dialog, samarbejde og kompromiser.

Kompromisets kunst
På den måde vil de konservative
kandidater gå til arbejdet i byrådet
efter valget. Der vil blive kæmpet for
de konservative holdninger, men det
nye hold vil også gøre sit bedste for at
søge indflydelse og sætte et konservativt fingeraftryk på de politiske

resultater. Ellers ville partiet ikke leve
op til sit renommé som borgerlige
stemmer, der arbejder.
I dag er der et snævert flertal i Næstved Byråd. Hvis de borgerlige vil have
indflydelse, må det ske i samarbejde
med Socialdemokratiet. Dog skal alle
parter have noget med ud fra en forhandling, for at man kan kalde det et
kompromis.
Det Konservative Folkeparti vil forandre for at bevare. Derfor skal udvikling ske på baggrund af det eksisterende. Næstved Kommune har et
fint udgangspunkt, men området skal
rykkes i en mere grøn og erhvervsvenlig retning. Det kræver samarbejde
over midten.
I politik kan man godt være uenige
og stadig samarbejde og komme godt
ud af det med hinanden. Politik er
mere end holdninger, det er også
relationer. Og med en god tone og
stærke relationer kan man sagtens
være dybt uenige politisk og alligevel
samarbejde og skabe gode fælles
resultater.

Rune Kristensen og spidskandidaterne fra
de andre borgerlige partier

Støt den
konservative valgkamp
Donér via MobilePay
890297

Et stærkt fællesskab i et stærkt parti
I den konservative vælgerforening i
Næstved er der et stærkt fællesskab om
det politiske arbejde. Den aktive bestyrelse og byrådsgruppen arbejder sammen
for at sætte et borgerligt aftryk på kommunen.
Som medlem kan du komme tæt på den
politiske udvikling og få indflydelse på
fremtiden i Næstved Kommune. Men at
være medlem af et parti handler om mere
end politik. Den lokale vælgerforening
holder året rundt spændende arrangementer, hvor du kan møde inspirerende
foredragsholdere, landspolitikere eller
komme på besøg i lokale virksomheder.
Det Konservative Folkeparti til Foreningernes Dag 2021

Bliv medlem for kun 100 kr.
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Resten af året kan du blive medlem af Det Konservative Folkeparti til en god pris.
Meld dig ind allerede i dag på naestved.konservative.dk/bliv-medlem/

Konservativ kriger til kamp i regionen
Styrke, erfaring og troværdighed er
nøgleordene, når den konservative
kæmper, Helge Adam Møller, stiller op
til regionsrådsvalget. Den tidligere
jægersoldat kalder til kamp for mere
tryghed og nærhed i Region Sjællands
sundhedsvæsen.
"Allerhelst ville jeg arbejde for at nedlægge regionerne, for Danmark er for
lille et land til at have fem forskellige
sundhedsvæsner. Når det ikke er en
mulighed, vil jeg i stedet prioritere at
skabe nære løsninger, der virker,"
fortæller Helge Adam Møller.
Han peger på familielægen som fundamentet for et godt sundhedsvæsen.
"Familielægen er de flestes indgang til
sundhedsvæsnet, og derfor skal vi

sørge for flere praktiserende læger og derigennem mere nærhed i sundhedsvæsnet.
I foråret blev Helge Adam Møller morfar
til sit første barnebarn, og gennem sin datters graviditet så han den hovedrolle, som
familielægen spiller for tryghed i hverdagen. Den oplevelse blev forstærket, da
Helge Adam Møller for få uger siden var i
praktik hos en læge i Skælskør.
Derudover vil Helge Adam Møller arbejde
for, at plejehjemmene får en fast praktiserende læge, så der kan blive skabt tryghed
for de ældre.

Kritik af kræftbehandlingen
Et andet område, som Helge Adam Møller
vil arbejde for at forbedre, er kræftbehandlingen i Region Sjælland.
"Gennem de seneste år har vi set flere
skandaler, hvor kvinder ikke er screenet
for brystkræft korrekt. Her kan dage være
afgørende for liv eller død," forklarer Helge Adam Møller.
Han kæder fejlene inden for kræftbehandlingen sammen med patienternes ringe
tilfredshed med sundhedsindsatsen.

Helge Adam Møller og Louise Lindhagen ved generalforsamlingen ved Gunderslevholm i juni 2021

Helge Adam Møller er nr. 4 på liste C til regionsrådsvalget. Her med sit barnebarn, Hermann.

"Undersøgelser viser, at mange patienter
ikke får tilstrækkelig information, og at
de i øvrigt ikke forstår brevene fra sygehusene," siger Helge Adam Møller og
retter en kritisk pegefinger mod det
politiske lederskab i regionen.

Den grønne bog
Helge Adam Møller er 79 år, født i samme år
og måned som præsident, Joe Biden.
Officer, uddannet jægersoldat og kampsvømmer.
Været medlem af Folketinget i 28 år og af
byrådet i 18 år ad flere omgange. Tidligere
medlem af Folketingets præsidium.
Far til to døtre og morfar til Hermann på
et halvt år.
Har stor passion for sport og bøger.

"Gennem otte år har det lydt, at man
vil se på problemet. Som gammel soldat savner jeg handling. Vi skal lave
en plan nu og så føre den ud i livet.
Sværere behøver det ikke at være,"
påpeger Helge Adam Møller.

Lokal folketingskandidat: Slut med diplomfabrikker
Når der i 2023 skal være valg til Folketinget, står et lokalt navn på listen for
Det Konservative Folkeparti i Næstved. 30-årige Louise Lindhagen fra
Tappernøje er klar med sin vision.
"Velfærd handler om din og min sundhed, trivsel og velvære. Men den definition er blevet glemt i statens monopol på velfærdsydelser. One-size does
not fit all, og velfærd er også retten til
at bestemme selv," siger den selvstændige erhvervsdrivende.
Med et stort netværk i erhvervslivet

vil Louise Lindhagen arbejde for bedre
vilkår for virksomheder og små selvstændige. Uddannelse skal i hendes øjne ikke
være en tvangsflyttende diplomfabrik.
"Det må sandelig godt være lystbetonet at
gå på arbejde og at tage en uddannelse. Som
iværksætter ved jeg, at det nu engang er
lysten, der driver værket," udtaler Louise
Lindhagen.
Endelig vil Louise Lindhagen, der tidligere
har været ansat i Hjemmeværnet, arbejde
for et stærkere forsvar, der i højere grad
Louise Lindhagen fra Tappernøje er kandidat til Folkebygger på militærfaglige anbefalinger.
tinget og nr. 6 på den konservative liste til byrådet.

