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Det var en usædvanlig positiv historie, Folketidende 
i torsdagsudgaven kunne fortælle om Nykøbing F. 
Boligselskab, hvor det er lykkedes at skabe orden i 
økonomien og sætte lejen for de enkelte lejligheder 
ned samtidig med, at de ansattes arbejdsglæde 
er blevet øget betydeligt. Det er ikke alene sket 
ved hjælp af effektiviseringer, men også gennem 
nytænkning, og resultatet er til glæde for både le-
jerne, de ansatte og selskabet. 
Det letteste havde været at slå automatpiloten til 
og sætte leje op for at få balance i regnskabet, men 
boligselskabets direktør, Lise Bentin har tænkt ud 
af boksen og satset på effektiviseringer, opstram-
ning af arbejdsgange, jobrotation og så videre. Godt 
tænkt og godt udført, må man sige. 
At have de bedste boliger til de bedste priser er 
et fornemt mål at sætte sig, og det må da også 
være den helt rigtige strategi for et boligselskab 
og midlet til at gøre selskabet konkurrencedygtigt 
på et lejemarked, der er udfordret på mange pla-
ner, og som andre steder i landsdelen har alvorlige 
problemer.
Lise Bentins effektive metode vil være anvendelig i 
mange andre sammenhænge, og det er administra-
torer af hendes kaliber, der er brug for i en tid, hvor 
det må være en dyd at får alt til at fungere bedre, 
uden at det nødvendigvis skal blive dyrere. Hendes 
indsats er både opsigtsvækkende og respektfuld. 
Hvornår har man sidst hørt om noget, der er blevet 
billigere og bedre?
Hvis de øvelser, der er blevet gennemført i Nykøbing 
F. Boligselskab med succes, blev taget op rundt om 
i den offentlige sektor, ville skatten kunne sættes 
ned.

Usædvanligt
positivt

Lis Bentin, direktør i Nykøbing F. Boligselskab, for-
talte forleden om selskabets positive udvikling.
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Gang på gang står det klart, at Venste 
kun vil blokpolitik med DF.

Venste siger også, at de vil skabe 
arbejdspladser i ydreområderne, 
men det passer ikke sammen med, 
at de vil lukke regionerne og dermed 

fl ytte alle de regionale arbejdsplad-
ser til hovedstaden.

Socialdemokraterne har nu bevist 
år efter år, at de kan lave brede hold-
bare forlig og derfor fortjener Social-
demokraterne  min stemme 18. juni.

Med venlig hilsen
Arne Jensen
Maltavej 11
4800 Nykøbing F.

A er til brede holdbare forlig

Flere og hurtigere tog 
mellem Rødbyhavn og 
København giver mere 
støj. 

Flere biler med højere 
fart på sydmotorvejen 
mellem Femern og Kø-
benhavn giver mere 
støj. 

Derfor skal Folketin-

get sætte penge af til 
fl ere effektive støjværn 
ved f.eks Maribo og Ny-
købing Falster.

Claus Bakke
Kraghave-Gåbensevej 3
4800 Nykøbing F.
folketingskandidat
for Venstre

Flere og mere
effektive støjværnByggeriet af Femern-for-

bindelsen vil skabe tusind-
vis af nye arbejdspladser. 
Dem skal vores arbejds-
løse have del i. Derfor sat-
ser vi socialdemokrater på 
efteruddannelse. 

Socialdemokraterne vil 
afsætte 350 millioner til 
at efteruddanne vores ar-
bejdsløse. Pengene skal 
bruges på at dygtiggøre 
dansk arbejdskraft. Det er 
afgørende, at vi skrædder-
syer de arbejdsløses kom-
petencer til nutidens ar-

bejdsmarked. Ikke mindst 
her på Lolland-Falster.

Socialdemokraterne har 
skabt mere end 40.000 job. 
Danmark er sikkert på vej 
ud af krisen. Men nu skal 
vi sikre, at vi alle kan få del 
i opsvinget. Efteruddan-
nelse skaber job.

Lennart Damsbo-
Andersen, MF
Socialdemokraterne 
Enghavevej 35
4892 Kettinge

Efteruddannelse skaber job

I Lolland Kommune er vi 
glade for, at mange af vo-
res unge tager ud i verden 
for at kvalifi cere sig. Men 
vi er ekstra glade, når de 
efter endt uddannelse ven-
der retur, for at arbejde og 
for at skabe sig et godt liv 
her i vores landsdel. 

Socialdemokraternes fol-
ketingskandidat er her en 
fantastisk rollemodel, der 
efter endt universitetsud-
dannelse er vendt tilbage 
og bosat hos os. Han hjæl-
per nu dagligt VUC-elever 
med at dygtiggøre sig. Med 
sig har en taget sin kæreste 
og sammen har de fået en 

dejlig søn. Kasper vil være 
en styrke at få ind i Folke-
tinget, for han ved, hvor 
skoen trykker her hos os. 

Han har kæmpet imod 
centralisering og er opta-
get af at sikre et godt liv i 
alle dele af Danmark. 

(Forkortet af red.)

Venlig hilsen
Vibeke Grave
formand for Arbejdsmar-
kedsudvalget
og den  socialdemokra-
tiske gruppe i Lolland 
Kommune
Bispevænget 16I
4930 Maribo

Stem personligt
på Kasper Roug

Medens de lokale folke-
tingskandidater i landets 
yderområder kæmper en 
forbitret kamp for at få 
vandkantproblematikken 
på dagsordenen, er den to-
talt taget af dagsordenen 
af alle toppolitikerne i de 
opstillede partier. 

Er der nogen, der har 
hørt et konkret forslag om 
tiltag, som kan føre til no-
get fornuftigt og holdbart 
for landets yderområder? 
Næppe.

I foreningen NÆRSAM-
FUND vil vi foreslå at en 
ny regering, hvad enten 
den er rød eller blå igang-

sætter en udkants- eller 
vandkantsreform straks 
under mottoet “Et Dan-
mark i balance”.

Inspirationen kan rege-
ringen få i lande, vi ofte 
sammenligner os med, 
nemlig England, Sverige 
og Norge. Alle 3 lande har 
løst dette problem.

(Forkortet af red.)

Foreningen
NÆRSAMFUND
Kurt O. S. Hansen
Formand
Stubbegårdsparken 212
4900 Nakskov 

Udkantsreform nu
er en nødvendighed!

Mere debat side 8 i denne sektion

Folketingsvalget er på trapperne. 
En af demokratiets helt store fest-
dage. Det er en rigtig vigtig dag, 
der bestemmer, i hvilken retning 
Danmark skal.

Ved sidste valg var det en forskel 
på blot 8.000 stemmer, der gav rød 
blok sejren. Denne gang tegner til 
at blive lige så tæt. Derfor tæller 
hver eneste stemme. 

Mit budskab er derfor helt enkelt: 
Husk at stemme! Stem personligt, 
så din stemme gavner lige præcis 
den kandidat du støtter!  

Jeg stemmer på Lennart Dams-
bo-Andersen fra Socialdemokra-
terne. Lolland-Falsters mand på 
Christiansborg. 

Hvem stemmer du på?

Kai Lund
Hybenvej 10, Nykøbing F.

Husk at stemme


