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NÆSTVED
Udlændingestyrelsen
på havnen
Debat
NÆSTVED: Jobcenteret,
Ungdomsskolen,
Det
Gamle Posthus, den tidligere handelsskole og måske også Rådhuset er udset til at skulle rumme de
kommende 400 ansatte,
når Udlændingestyrelsen flytter til Næstved.
Centralt placerede lokaliteter tæt på stationen,
som muligvis har været
et krav fra Udlændingestyrelsen.
Imidlertid skal man
ikke være blind for, at nyindretning af gamle bygninger, der oprindeligt
er opført til helt andre
formål altid indebærer
mange kompromiser, der
både kan være omkostningskrævende og arbejdsmiljømæssig meget
svingende kvalitet. Desuden vil indretning i flere adskilte bygninger altid være uhensigtsmæssig - tænk blot på, hvorfor
Byrådet i sin tid valgte at
sammenlægge den kommunale administration i
Rådmandshaven.
Når Udlændingestyrelsen skal flyttes til Næstved, er der opstået en oplagt mulighed for at få udviklet erhvervsområdet
ved havnen langs Kanalvej. Byomdannelsesom-

rådet har længe ventet
på den rette investor, og
med en statslig institution bør de institutionelle
investorer (ATP og andre) stå i kø for at komme
i gang.
Udlængestyrelsen vil
til fulde kunne opfylde
Byrådets ambition for
udvikling af havneområdet. Hele styrelsen kan
rummes i et bygningsanlæg. Der vil komme
ny fokus på byområdet,
som for eksempel kan bidrage til at skabe nyt liv
i den tomme tidligere Føtexbygning, og den nye
havnepromenade vil til
dagligt blive et mylder af
mennesker af alle mulige
nationaliteter.
Hvad så med de gamle
bygninger i bymidten?
Lad Ungdomsskolen blive, flyt Musikskolen fra
Skellet og indret Jobcenteret for 10. klasserne i
stedet for Sjølundskolen. Alle funktioner som
glimrende kan spille
sammen med campusplanerne og bidrage til
bylivet, som Ungdomsskolen allerede er et godt
eksempel på. En statslig
institution derimod skaber ikke byliv efter kl. 17.
Torben Andersen
Ågade 7, Næstved

BonBon-Land får besøg af nogle kendte ansigter fra børne-tv, når der
igen er Halloween.

TV-stjerner gæster BonBon-Land
HOLMEOLSTRUP: Fra på lørdag den 10. oktober til 17. oktober og igen fra den 24. til den 31. i samme måned fejres Halloween i BonBon-Land.
I forlystelsesparken har man valgt navnet Hallohviin, og
i år er der opført to labyrinter, hvor der kan opleves gode,
gammeldags gys. Et for de mindre børn og et andet til de lidt
større.
Desuden bliver det i løbet af perioden muligt at møde nogle
af de kendte ansigter fra børne-tv. Lørdag den 10. oktober er
der dans med Ramasjang-værten Sofie Østergaard, og ugen
efter er det Jeppe og Marie – som har lavet børne-tv for både
DR og TV2, blandt andet Lille Nørd – der kigger forbi.
BonBon-Land får også besøg af en Trolde-avantgarde den
15. oktober, ligesom der alle dage vil være Hallohviin-maskotter, konkurrencer, overraskelser og selvfølgelig adgang
til alle kørende forlystelser.
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SEK TION 1

Rold Andersen har
holdt sin sidste tale
NEKROLOG: Bent
Rold Andersen, tidligere socialminister, overvismand,
samfundsdebattør
og byrådsmedlem,
er død, 86 år.
Af Anna C. Møhl
NÆSTVED: Bent Rold Andersen, tidligere socialminister
og overvismand, er død 86 år
gammel.
Bent Rold Andersen voksede op i en arbejderfamilie og
han følte han hørte til i Socialdemokratisk Ungdom,
fordi partiet stod for samhørighed og solidaritet.
Rold Andersen blev cand.
polit. i 1955 - samme år som
han giftede sig med Inge. De
var sammen indtil hendes
død i 2002. Fra 1962-1972 var
han forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet, og
han var lektor ved Københavns Universitet, før han
i 1972 kom til det nystiftede
Roskilde Universitetscenter. Bent Rold Andersen var
fra 1976-1978 overvismand
som formand for Det Økonomiske Råd, og i 1982 var han
i få måneder hentet ind som
socialminister i Anker Jørgensens regering.

Næstveds
sociale vagthund
Bent Rold Andersen gjorde
sig bemærket i Næstved, da
han gik i kødet på den førte ældrepolitik. Han var i
skarp opposition til Socialdemokratiet og byrådet, og
forlod sit parti kort tid før
han skulle æresmedlem.
Hans hustru, der var socialdemokratisk viceborgmester, fulgte efter et par dage
senere og blev løsgænger i
Byrådet.
- Jeg har faktisk følt mig
utilpas i Socialdemokratiet
siden midten af 80erne, sagde Bent Rold Andersen, der
forventede, at udmeldelsen
nok ville medføre en lille
sortering i vennekredsen.
Daværende statsminister
Poul Nyrup Rasmussen
forsøgte at mægle - det blev
nemlig ikke anset for god
stil at lægge sig ud med så offentlig kendt og respekteret
en professor.
Rold Andersen blev betragtet af mange som den
sociale vagthund i Næstved.
Specielt på ældreområdet
var han aktiv og han var
godt inde i lovparagrafferne.
Til sidst kunne han ikke
bære at stå uden for indflydelse. Borgerlisten Forny
Næstved blev stiftet og Bent
og Inge Rold Andersen stil-

Næstved har mistet sin sociale vagthund. Tidligere overvismand Bent Rold Andersen er død.
Foto: Kasper Frank
lede op til kommunalvalget.
Han tordnede ind i byrådet i
2001 som den eneste valgt for
borgerlisten med 1.712 stemmer.

skyldt for at være populist.
Ugen efter droppede Bent
Rold Andersen sin spisevægring.

Rekord-Rold
Nej tak til fællesspisning
Det var en principfast herre, der som nyvalgt byrådsmedlem meddelte, at han
ikke ønskede at være i stue
med daværende borgmester
Henning Jensen.
Bent Rold Andersen meldte simpelthen afbud til byrådets spisninger før møderne.
- Jeg har ikke lyst til at
være sammen med Henning
Jensen, konstaterede Rold
Andersen.
Han er vred på borgmesteren, der beskyldte Bent Rold
Andersen for stemmefiskeri. Det skete under en budget-debat, hvor han blev be-

Det ny byrådsmedlem var de
øvrige politikere intellektuelt overlegen.
Hans baggrund som den
analyserende forsker var
en hæmsko for ham. Byrådskollegerne havde svært
ved at skjule deres utålmodighed, når han begav sig
ud i rekordlange samfundsøkonomiske
udredninger
om ældreplejens dårlige
økonomi. Han blev kaldt Rekord-Rold på grund af hans
indlæg, der mindede for meget om P1 og for lidt om P4.
Hans akademiske baggrund smittede af på arbejdet i byrådet. Som eneste repræsentant for Forny Næst-

ved følte den ærekære mand
sig nødt til at læse og forstå
alle referater fra diverse udvalgsmøder og tage ansvar
for enhver beslutning. Men
til sidst blev arbejdspresset
for meget for byrådets ældste og mest pligtopfyldende
mand.
Som 76-årig stoppede han
i byrådet og holdt en rekord-kort takketale på fi re
minutter.
Nok havde han forladt
magtens korridorer, men
man skal ikke tage fejl. Rold
Andersen blev ved med at
være politisk aktiv. I 2007
meldte han sig ind i Det Radikale Venstre, men forlod
partiet igen to år senere og
meldte sig ind i Enhedslisten.

