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Formandens klumme 
 

Fokus på grøn omstilling i kommunen 

Danmark skal have fokus på den grønne omstilling – også lokalt. Med 

de store tiltagende globale klimaændringer må vi alle tage fat og gøre, 

hvad vi hver især formår for at indgå i og sikre den grønne omstilling. 

Kommunerne planlægger kommune- og lokalplaner. Herunder energi-

, klima- og trafikplaner. Myndighedsrollen og et politisk engagement 

blandt byrådsmedlemmer, medarbejdere i kommunen og alle borgere 

må udnyttes, så der konstant kan prioriteres i den retning og have fo-

kus på ,hvad vi kan gøre lokalt i vores kommune.  

Byrådet bør have den grønne omstilling indarbejdet i alle beslutninger således, at forvaltningerne og det 

politiske niveau er tvunget til og skal dokumentere at det er indarbejdet i beslutningerne.  

Kommunen er jo i sig selv en af de store arbejderpladser, hvorfor det at gå foran vil have en betydning. 

Det kan helt konkret udvises ved at føre en skarp grøn indkøbspolitik, ved bæredygtigt byggeri, ved at 

sikre energiforbedring i egen bygningsmasse, herunder etablering af solceller. 

Det kan udvises, ved at sikre økologi ind i kommunale institutioner og arbejdspladser, ved at anvende 

grøn energi i køretøjspuljen, ved at udbyde kollektiv trafik som eldrevne køretøjer, udvidet anvendelse 

af varmepumper og ikke mindst tilskynde borgerne til det samme ved fortsat at gå forrest samt at være 

gode rådgivere og samarbejdspartner på området.  

Et projekt, som der bør tages hånd om snarest, er at kommunens borgerne IKKE fravælger elbiler på 

grund af manglende lade muligheder. Hvis borgerne skal se elbiler som en fremtidig transportmulighed 

og et reelt alternativ til benzin- og dieselbiler, så skal de føle sig trygge i forhold til at kunne få opladet 

bilen, når de har behov for det.  

Det er derfor vigtigt, at ladeinfrastrukturen er på forkant. Danmark står overfor en omfattende investe-

ring i el-infrastrukturen over de næste mange år på grund af et aldrende elnet. Derfor er det nødven-

digt, at der tages højde for den nye virkelighed med mange elbiler når det er muligt og det gælder også i 

Ringsted Kommune.  

 

 

Svend-Erik Jakobsen,  

formand 
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Nærhospital – et nyt udspil fra regeringen 
 

Et nyt udspil fra regeringen kommer snart. Et udspil den kalder ”Nærhospital”. Vi skal ikke diskutere navnet på, hvad rege-
ringen vil kalde det, men vi vil og skal diskutere indholdet. 

 

Det er ikke et hospital, som vi kender det med sengepladser, men et sundhedstilbud nærmere borgeren. I Ringsted kalder 
vi det for et sundhedshus. Og det er her vi skal diskutere indholdet.  

Med vores ønskeliste, så skal det nok blive en lang og sej kamp. Den kamp er jeg klar på, hvis jeg får muligheden for at sid-
de med til bords. Min stemme i regionsrådet kan gøre, at vi bliver set og hørt.  

Jeg sælger ikke ud af velfærden bare for at jeg kan få en bestemt plads eller andet godt for mig. Jeg vil fortsætte mit arbej-
de for borgerne, som jeg har gjort i denne periode, som er ved at slutte. 

 

Hvad synes vi/jeg så der skal puttes i dette såkaldte Nærhospital? 

Jeg vil starte med at få regeringen og regionsrådet til at indse, at Ringsted ikke kan forbigås denne gang. At der står en me-
re end halvtom bygning, som vi før har kaldt Ringsted Sygehus, som sagtens kan bruges til dette formål.  

Men kan det gamle sygehus ikke bruges, så må vi sørge for, at de er med til, at der kan udbygges på KLC. Så vi kan have de 
funktioner dér, som regeringen ligger op til. 

 

Vi skal ikke bare nøjes med, at det kun er blodprøvetagningen, som flyttes. Jeg vil arbejde for, at kemobehandling kommer 
til og dialyse, så disse patienter ikke skal ud på dagsrejser for, at få den behandling – de har det svært nok i forvejen.  

Vi skal også sammen kigge på, om der er andre patientgrupper, som kan få behandling tættere på. Jeg skal holde tunge lige 
i munden, så jeg ikke kommer ud og kræver et helt nyt hospital, men kun et udvidet sundhedshus.  

 

Men hvorfor så ikke kræve et nyt hospital? For så vil jeg simpelthen ikke blive hørt, da det for flere år tilbage blev besluttet, 
at Ringsted ikke skal have et sygehus mere. Så derfor starter jeg med det, som regeringen kommer med.  

 

Så hvis jeg stadig skal arbejde for alt dette og meget mere, så 
skal der sættes kryds ved mig til regionsrådsvalget.  

Der skal mange stemmer til, så spred budskabet om et kryds ved 
John Fobian-Madsen gør en forskel.  

Vi skal have en lokal socialdemokrat ind i regionsrådet ved det 
kommende valg den 16. november 2021. 

 

Sammen skaber vi fremtiden.  
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Kongressen blev et tilløbsstykke 
Socialdemokratiets kongres 2021 blev holdt den 18.-19. september i Aalborg Kultur- og Kongrescenter.  

Flemming Skærbæk og jeg var tilmeldt kongressen som delegerede fra Ringsted Partiforening, såvel som 

Ringsted-Sorø Kredsen var repræsenteret ved Manne Suadicani og Flemming Jensen.  

Kongressen blev som vanlig et stort tilløbsstykke og også som vanlig et godt arrangement, afviklet under 

super gode forhold. Udover selve kongressen var der mulighed for at bliver klogere ved at besøge forskel-

lige udstillingsstande.  

Efter en flot igangsætning holder formanden sin politiske beretning og på vanlig vis godt forberedt og 

med masser af personlige historier.  

Åbningstalen lagde fokus mod følgende emner: Klima og miljø, psykisk sårbare unge, boliger til unge uden 

mulighed for at flytte hjemmefra, myndighedsgørende fremtid for unge og meget mere. 

Herunder offentliggjorde formanden endvidere, at der skal åbnes tre Klimauddannelsesinstitutioner rundt 

om i landet. Disse institutioner skal, som navnet anfører, have fokus klima, miljø og grøn omstilling. God 

åbning som gav stor applaus gennem salen.  

Efter beretningen var der mulighed for dialog med formanden, som beredvilligt svarede på en masse 

spørgsmål fra de delegerede, som bar præg af et snarligt kommunal- og regionsrådsvalg. 

Formanden for FH, Lizette Risgård, fremlagde en yderst positiv hilsen til partiet og det glimrende gensidi-

ge samarbejde.  

Mogens Jensen og Maria Stærke blev valgt som næstformænd. 

Der var arrangeret forskellige dialogforum, som vi kunne deltage i efter første dag på kongressen.  

På andendagen fortsatte dialog med formanden og slutteligt blev der gennemført en behandling af parti-

ets love og fremsendte ændringsforslag. 

Svend-Erik Jakobsen,  

formand  



SOCIALDEMOKRATIET Ringsted oktober/november 2021  side 6 af 12 

 

 Kommunalvalget 2021 står for døren  
Kommunalvalget 2021 har været udfordret meget for Socialdemokratiet i denne peri-

ode. 

Corona-pandemien har ikke gjort det nemt at være kandidat. Fysiske møder har været 

afløst af visuelle møder og det er nu ikke det samme som at sidde i samme lokale.  

Sygdom og personlige udfordringer hos en del af vores bærende kræfter har ligeledes 

sat en begrænsning for, hvad der har været af muligheder for alle vores medlemmer.  

Men i skrivende stund er vi kommet i mål og vi er klar med vores valgprogram til uddeling, vores valgpla-

kater er kommet hjem og blev sat op den 23. oktober i Ringsted Kommune. 

Der er blevet holdt kandidatmøder, alle med en blandet deltagelse. Bestyrelsen har holdt møder de sene-

ste måneder i en del af kommunens forsamlingshuse for at vise støtte, efter de har været presset af aflys-

ninger i forbindelse med corona. 

Det er glædeligt, at Covid-19 ser ud til at være på stærk tilbagetur i Danmark, grundet en stærk socialde-

mokratisk regering, der har taget ansvar og ført os sikkert i Europas bedste form. 

Der er styr på økonomien og beskæftigelsen er helt i top. 

Det er meget snart, at vi skal sættes vores kryds til kommunalvalg 2021 og regionsrådsvalg 21, og besty-

relsen anbefaler, at alle vil deltage og meget gerne sætte deres kryds personligt på en kandidat. 

Alt held og lykke til alle vores kandidater. 

At alt alle desværre ikke opnår en plads i Ringsted Byråd betyder ikke, at der er ikke er meget at bidrage 

med i vores lokalforening. 

Der nemlig kun knap to år til der er folketingsvalg. 

Flemming Skærbæk, bestyrelsesmedlem 

Billedet her til 

venstre er fra et 

bestyrelsesmøde 

i partiforeningen, 

som blev holdt i 

Sneslev Forsam-

lingshus. 
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Udbygning af Ringsted er et  

følsomt emne 
Af Sine Reffstrup, kandidat til byrådet 

Høringen af Kommuneplan 2021 er nu slut og inden længe skal byrå-

det beslutte, om planen skal besluttes sådan som den er fremlagt.  

I Dagbladet har man kunne læse om protester mod eventuel udbyg-

ning af byen mod vest i området mellem Sorøvej og Havemøllevej.  

Beboere på Åvejen, Mosekvarteret og Guldkysten er meget optaget 

af konsekvenserne for området og formentlig også deres udsigt.  

For mig at se er det helt indlysende, at byen bør udbygges, og her er blandt andet arealet mod vest mel-

lem Sorøvej og Havemøllevej  ideelt.  

Selvfølgelig skal en udbygning ske med respekt for det smukke område og med stor afstand til åen, såle-

des at det skønne område omkring åen ikke ændrer karakter. 

Helt som det også er gjort på den modsatte side af åen. Ingen kan have interesse i andet.  

Byrådet bør naturligvis sikre sig, at klimahensyn inddrages på alle fronter – det siger sig selv. Trafikken 

skal selvfølgelig ledes via Sorøvej, hvilket for mig virker helt indlysende.  

Ingen kan have interesse i at lede trafik fra området via Havemøllevej, sådan som det fremgår af artikel i 

Dagbladet fra den 29. september.  

Når jeg er varm fortaler for denne bynære udvikling af Ringsted, er det fordi, at vi politisk skal skabe 

rammerne for en positiv udvikling af byen.  

Det kan vi gøre ved at udbygge i en tid, hvor rigtig mange søger væk fra de større byer. Vi skal have 

skatteborgere til byen, som bidrager til fællesskabet og medvirker til at skabe en økonomi, som sikrer, at 

vi kan tilbyde den velfærd vi ønsker på alle områder. 

Udbygningen er efter min mening også nødvendig for at bevare Ringsted som handelsby, hvilket er uhy-

re vigtigt. 

Vi kan ikke tåle at sakke bagud i forhold til de omkringliggende byer, da det kan blive en nedadgående 

spiral. Så selvfølgelig skal vi se positivt på en bynær udvikling af Ringsted. Det vil gavne på mange fron-

ter.  

Politik består af forbundne kar – og de penge vi bruger et sted, skal vi  tjene et andet. Så lad os satse på 

en positiv byudvikling i Ådalen med respekt for naturen. Det må kunne lade sig gøre.   
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Der er også ældrerådsvalg….  

Af Henrik Carlsen 

Når vi går til stemmeurnerne den 16. november, må vi ikke 

glemme det lidt oversete ældrerådsvalg. 

Alle, der er fyldt 60 år på valgdagen, har ret til at stemme 

om, hvem der skal være medlem af det nye ældreråd i 

Ringsted Kommune.  

Det er anden gang der er fremmødevalg til Ældrerådet, hvil-

ket har givet en væsentlig højere stemmeprocent, end da 

der var brevvalg. 

Ældrerådet fungerer som bindeled mellem borgere og Ring-

sted Kommune. Det er ældrerådets opgave at forholde sig 

til alle områder, som vedrører ældre.  

Ældrerådet kan på eget initiativ rejse spørgsmål, der har betydning for ældreområdet. 

Ældrerådet i Ringsted Kommune består af syv medlemmer. Der er opstillet 10 kandidater til valget.  

Ældrerådet konstituerer sig selv efter valget. Der er ingen tvivl om, at spørgsmålet om flere pleje-

hjemspladser bliver et af de områder som det nye råd kommer til at beskæftige sig med.  
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Endnu et socialdemokratisk 
kvaj  
Af Jens Jens-Michael Hansen, byrådskandidat 

”Endnu en socialdemokrat kvaj”. ”Han er en svindler”. 
”Aldrig stemme på det fjols”. 

Disse prædikanter fik jeg påduttet mig, da jeg tillod mig at 
skrive et indlæg på Facebook om mine tanker for Ringsted 
by.  

Endnu værre blev det, da jeg lavede et indlæg om mine 
idéer til en Ringsted gruppe, der konstant var ganske ube-
hagelige i deres fremtoning. 

Er det det man skal leve med som en frivillig kandidat til 
byrådet? Skal man finde sig i alt disse obskure anklager? 

Jeg har truffet den beslutning, at jeg ikke skriver i grupperne mere, men er det ikke også så et angreb 
mod demokratiet?  

Jeg tager simpelthen hatten af for jer, som måske/måske ikke bider mærke i disse indlæg. Jeg har bare 
nogle gange været tæt på at skrive et angreb tilbage, men tænker, at det er lige nøjagtig det de venter 
på. 

Hvad gør I andre? Og hvad kan vi gøre for at modarbejde det? 

Var det måske en idé, at byrådet samlet tager afstand til disse indlæg, eller er det en utopisk drøm at ha-
ve? 

Jeg ved dog godt, at det er et generelt problem. Jeg er selv administrator for en Ringsted gruppe (dog ik-
ke mens jeg er kandidat), men jeg mener seriøst, at det er et demokratisk problem, at man ikke kan skri-
ve sine egne idéer og forslag uden at det hagles ned af diverse brugere. 

Måske en idé til byrådet, at man fælles laver et opråb om ordentlig tale på de forskellige medier? 
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Det halter med infrastrukturen 

Af Mette Ahm-Petersen, byrådsmedlem, medlem af  

Børne- og undervisningsudvalget og økonomiudvalget  

Ringsted Kommune er i en rivende udvikling. Det er selvfølgelig dejligt. 

Der er dog lidt malurt i bægret, da vi flere af stederne halter håbløst bag-

efter med hensyn til infrastrukturen.  

Jeg synes, at vi i Socialdemokratiet skal gå foran med et ønske om, at der 

samtidigt med, at der udvikles lokalplaner for et område, også bliver ud-

viklet en helhedsplan for området.  

En sådan plan skal indeholde alt lige fra stisystemer, gadebelysning, veje, 

cykelstier, kollektiv trafik, dagtilbud, skoler med mere. 

Vi har desværre gang på gang set, at der eksempelvis er blevet anlagt en sti, men så har man glemt gade-

belysningen. Hvad er stien så værd i vintermånederne?  

Et konkret eksempel på manglende helhedsplan er i Jystrup, hvor vi lige nu er ved at etablere op mod 

300 grunde, men ikke et sted har vi fokus på: Det ekstra pres dette vil give i Børnenes Hus eller på Sø-

holmsskolen. 

Eller hvor mange flere biler det vil give igennem Jystrup, en by der i forvejen er udfordret på manglende 

trafiksikkerhed.  

I Børnenes Hus er der allerede i dag mangel på pladser, så Børne- og Undervisningsudvalget og Plan- og 

Boligudvalget er mens disse linjer skrives i gang med at opføre en pavillon, der midlertidigt kan afhjælpe 

plads problematikken.  

Men i pavillonen bliver der, som det ser ud nu, kun til cirka 12 børn, og skal stå der de næste fire til fem 

år. Det bliver ikke så nemt at tiltrække børnefamilier, hvis de skal køre deres børn mellem 10 og 15 kilo-

meter hver dag.  

Generelt mangler vi i Ringsted Kommune viljen til at se på, om tingene fungere. Der er blevet udstykket 

masser af steder i kommunen, men den kollektive trafik ser ud som den har gjort de seneste 15 år.  

Hvorfor får man ikke kigget det hele igennem og set om der er nogle steder vi kan gøre tingene anderle-

des og bedre? 

 Jeg har før taget dette op i økonomiudvalget. Her var svaret, at nu var den og den rute i udbud og så 

kunne man ikke tage de andre med, for så vil det koste kommunen penge, hvis vi opsiger en kontrakt. 

Men det kan være de penge er givet godt ud på den lange bane.  

Generelt skal Ringsted Kommune huske, at kommunen er til for borgerne og ikke omvendt. 
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Lørdag 6. November 1000 Kampagnevogn 

Tirsdag 9. November 1900 Bestyrelsesmøde 

Torsdag 16. November 0800 Kommunal og regionsvalg. 

Lørdag 27. November 1300 Kredsens årlige julefrokost 

Lørdag 4. December 1900 Kampagne - Julearrangement 

Tirsdag 7. December 1900 Bestyrelsesmøde 

Tirsdag 11. 
Januar 
2022 

1900 Bestyrelsesmøde 

Lørdag 30. 
Januar 
2021 

1000 Brunchmøde 

Tirsdag 8. 
Februar 
2022 

1900 Bestyrelsesmøde 

Lørdag 26. 
Februar 
2022 

0930 Generalforsamling 

Bestyrelsesmøder, brunch-møder, generalforsamling, medlemsmøder afholdes hos 3f, Vibevej 12, 4100 Ringsted. Parkering 

og indgang til foreningslokalet i gården 

Aktivitetsplan 2021-22 
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Kontaktliste 
Sadik Topcu, byrådsmedlem, formand for. Forsyningsselska-
berne. mail: sato@ringsted.dk 

Svend-Erik Jakobsen Formand, adresse: Anlægsvej 52, 4100 
Ringsted, telefon: 25 37 35 55, mail: svejak-
ringsted@gmail.com 

Benny Christensen, byrådsmedlem, formand Ældre- og Gen-
optræningsudvalget, mail: bec@ringsted.dk 

Monica Skyum Nielsen Medlemsansvarlig, mail: moni-
caskyum@gmail.com 

Lisbeth Andersen, byrådsmedlem, mail: lika@ringsted.dk 

Per Flor, byrådsmedlem, gruppeformand, formand for Plan 
& Boligudvalget, telefon: 30 92 01 93, mail: 
pefl@ringsted.dk 

Mette Ahm-Petersen, byrådsmedlem, mail: 
hjmeta@ringsted.dk. 

 

Deadline for næste nummer af Rosen: 10. januar 2022 

Billeder og materiale sendes separat. Alt materiale sendes til: jyttetn@gmail.com 

 


