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Køb tilbuddet på deal.dk

2 lækre Medium pizzaer og 
2 valgfri tilbehør fra dominos

Spar 52% kr. 119,-
Værdi 246,-

2 valgfri Medium Pizzaer og 2 gange valgfri tilbehør fra dominos 
for blot 119 kr. Vælg imellem de mange lækre pizzaer, bestil 
online og afhent selv i din lokale dominos; 
Banegårdspladsen 10C, 4700 Næstved.

Fra 29. september til og med 30. september 2014

I samarbejde med:

Værdi 246,-

Debat

ST. RØTTINGE: Frederiksberg Kommune 
har købt to vindmøller for at reducere 
kommunens CO2-udslip. De skal ikke 
opføres i Frederiksberg Have eller andet 
steds i kommunen - men i St. Røttinge. 

Ikke at der er den store forskel på 
vindressourcerne, men dermed slip-
per borgerne på Frederiksberg for støj 
og skyggekast samt værditab på deres 
ejendomme. I stedet tipper man disse la-
ster af i Næstved Kommune, som bered-
villigt har givet tilladelse til byggeriet 
uden på nogen måde at tage hensyn til 
borgerne i St. Røttinge. 

Næstved Kommune tager den teoreti-
ske CO2-besparelse fra disse vindmøller 
med i sit CO2-regnskab, og det samme 
gør Frederiksberg Kommune! 

Det bliver spændende at høre, hvem 
der køber den sidste mølle i St. Røttinge 
og møllerne i de planlagte projekter ved 
Sparresholm, Saltø, Tågeskovsgård og 
Fensmark. Det kunne sagtens tænkes, 

at alle møller bliver købt af København 
Kommunes energiselskab HOFOR, som 
har planer om at investere i 100 land-
vindmøller i Danmark for at reducere 
Københavns CO2-udledning – vel at 
mærke på bekostning af beboerne i Ud-
kantsdanmark. 

Mange kommuner i Nordsjælland øn-
sker heller ikke at opstille vindmøller i 
deres nærområde, så der bliver sikkert 
rift om møllerne i Næstved Kommune.

Det bliver interessant at se, hvor Næst-
ved så vil opstille sine vindmøller for at 
mindske kommunens CO2-udledning. 

Politikerne i Næstved Byråd har et for-
klaringsproblem. 

Især projektet ved St. Røttinge har 
man gennemtrumfet uden, at der er no-
gen form for lokal forankring. Der er 
kun ulemper og økonomiske tab for na-
boerne, og Næstveds attraktive yderom-
råder bliver ødelagt, mens de rige, kø-
benhavnske kommuner har alle fordele. 

Willem van Hees
Sørupvej 34, Holmegaard

Udkantsnæstved:  
Storbyens skraldespand

FUSION: Ringsted 
Kommune foreslår, 
at de fire brand-
væsner i Næstved, 
Ringsted, Faxe og 
Vordingborg sam-
menlægges. Det 
forslag hilser Bered-
skabskommissionen  
i Næstved velkom-
men.

Af Mia Than West 

NÆSTVED: På initiativ fra 
Ringsted Kommune lægges 
der nu op til at sammenlæg-
ge brandvæsnerne i de fire 
kommuner Næstved, Ring-
sted, Faxe og Vordingborg. 
Baggrunden for sammen-
lægningen er et krav fra re-
geringen om, at beredska-
berne i fremtiden skal dæk-
ke flere kommuner, så der 
på landsplan fremover kun 
skal være 20 beredskaber. 

Det forslag hilser man vel-
kommen i Næstved.  

- Jeg er ikke så nervøs for 
Næstved. Selvfølgelig kan 
det lade sig gøre, og det skal 
nok lykkes at få et godt og ef-
fektivt brandvæsen, selv om 
de lægges sammes, siger for-
mand for Beredskabskom-
missionen og borgmester i 
Næstved, Carsten Rasmus-
sen (S) til Sjællandske. 

Brandstationen bliver
Staten og Kommunernes 
Landsforening (KL) har 
allerede fra næste år lagt 

op til, at der skal spares på 
udgifterne til beredskabs-
området. Biidragene til de 
kommunale brandvæsner 
bliver skåret ned, da man 
forventer, at sammenlæg-
ningerne vil give besparel-
ser. I Næstved betyder det 
1,5 millioner kroner mindre 
på brandvæsnets budget for 
2015.    

Fusionen betyder dog ikke 
lukning af brandstationen i 
Næstved, men udelukkende 
ændringer på det admini-
strative plan. 

-  Brandstationerne bliver, 
hvor de er. Og brandbilerne 
står, hvor brandbilerne står, 
fastlår Carsten Rasmussen.

Planen er, at man i de fire 

kommuner fremover skal 
arbejde sammen som et 
samlet beredskab med én 
chef og én vagtcentral. 

Vagtcentral i Næstved? 
Carsten Rasmussen spår, 
at der er gode chancer for, 
at vagtcentralen placeres i 
Næstved.  

- Det er ikke blevet beslut-
tet endnu. Men det er oplagt 
at placere vagtcentralen 
her, da Næstved i forvejen 
samarbejder med Vording-
borg i Faxe, forklarer han.   

Fusionen mellem de fire 
brandvæsner er på Økono-
miudvalgets dagsorden på 
mandag og på byrådsmødet 
7. oktober. 

De praktiske ting i forhold 
til fusionen besluttes over de 
næste måneder. 

Carsten Rasmussen for-
venter, at tingene er faldet 
på plads senest 1. maj 2015. 

Borgmester hilser fusion af 
brandvæsner velkommen

Brandbilerne vil fortsat køre fra brandstationen på Manøvej i Næstved, når der i fremtiden skal slukkes 
ildebrande. Arkivfoto

Debat 

NÆSTVED: Med det indgå-
et budgetforlig for 2015, 
har Carsten Rasmussen 
kanaliseret penge fra de 
ældre, til udenlandske 
håndboldhold og kunst-
nerstøtte.

Teknikken går i alt 
simpelhed ud på, at borg-
mesteren sammen med 
en velvillig SF udvalgs-
formand, skærer ned på 
rengøring og hjælp til de 
ældre samt handicappe-
de. Derefter bliver penge-
ne fra regeringens pulje, 
som skulle bruges til at 
give et løft i ældre omsor-
gen  (den såkaldte ældre 
milliard), brugt på at ud-
ligne samme nedskærin-
ger, så kan omsorgsud-
valgsformanden påstå, at 
der ikke er fortaget store 

nedskæringer på områ-
det, »smart ikke?«.

Dette asociale vælger-
bedrag kan Dansk Folke-
parti selvfølgelig ikke ac-
ceptere og er derfor ikke 
med i budgetforliget.

Dansk Folkeparti stil-
lede et fuldt finansieret 
budgetforslag om bedre 
ældre og handicap om-
sorg samt gode forhold 
for børnene.

Det blev blankt afvist 
af borgmesteren fra star-
ten af forhandlingerne, 
da han allerede havde 
besluttet sig for mere 
kunst og mindre omsorg, 
for han skulle selvfølge-
lig også have nogle røde 
snore at klippe over, i de 
kommende år.

Thomas Palmskov,
Fodbygårdsvej 69, 

Næstved
Byrådsmedlem DF

Borgmester »stjæler« 
de ældres penge

BRØDERUP: Søndag er det Efterskolernes Dag, og blandt 
skolerne, som inviterer til åbent hus, er Brøderup Efter-
skole. Kl. 13-17 kan man se på efterskolens udbud som mu-
sik, springgymnastik, ridning og fodbold. Skolen ligger på 
Karlshøj 40 i Tappernøje. Læs mere om skolen på b-u.dk.

Kom og kig på Brøderup Efterskole


