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Nye Borgerlige er opstillingsberettiget til det næste folketingsvalg 
og spået gode chancer for at blive valgt ind

Lokalformand Rasmus Aage overrakte en kurv med lokale produkter til Nye Borgerliges stifter Pernille Vermund. FOTO: CLAUS HANSEN

MARIBO  Omkring 
40 medlemmer tæl-

ler den nystiftede parti-
forening for Nye Borger-
lige på Lolland-Falster, 
og godt halvdelen af dem 
var mødt op i aftes i Café 
Lysemose, hvor der var 
stiftende generalforsam-
ling for lokalforeningen. 
Aftenens æresgæst var 
den ene af partistifterne, 
partiets frontfi gur Pernille 
Vermund.

Hun kom til Lolland med 
en tro på, at Nye Borgerlige 
også kan gøre en forskel i 
den del af Lolland, hvor 
krisen kradser allermest. 
Løsning er en decentrali-
sering af Danmark.

- Vi skal have ansvaret 
tilbage til de mange lokal-
samfund, som tidligere var 
stærke, og som i dag er 
fuldstændig affolket, fordi 
man har centraliseret en 
masse opgaver, forklarede 
Pernille Vermund til Folke-
tidende inden mødet.

Hun langede især ud ef-
ter de senere års mange 
forskellige reformer, som 
hun gerne ser ført tilbage.

- Vi skal tilbage og have 
lokale politistationer, så 
politiet altid er i nærheden, 
og vi skal have styrket det 
kommunale selvstyre, så 
der ikke sidder folketings-
politikere og styrer næsten 
alt, mens kommunalpoli-
tikerne har et meget lille 
råderum.

Nye Borgerlige vil have 
en mindre stat og vil give 
kommunerne mere plads 
til at indrette sig, som be-
folkningen ønsker det. 
Hvis man ønsker højere 

skat og mere betaling via 
det offentlige, skal det 
være en mulighed, men på 
samme måde skal der også 
være plads til langt mere 
liberale kommuner.

Problemet for kommu-
ner som Lolland er, mener 
Pernille Vermund, at alt for 
mange offentlige arbejds-
pladser er fl yttet væk.

- Det øger risikoen for, 
at folk fl ytter væk fra de 
små byer og de små land-
samfund, og det betyder, at 
man står tilbage med rigtig 
mange mennesker på of-
fentlig forsørgelse.

Løsningen er derfor at-
ter at sikre arbejde til disse 
mennesker lokalt.

- Så kommer medarbej-
derne tilbage, og væksten 
i lokalsamfundet kommer 
tilbage, fordi den lokale 
frisør, bager eller købmand 
atter får et kundegrund-
lag.

Inde i Café Lysemose 
kunne hun se partiforenin-
gen blive stiftet, og Rasmus 
Aage fra Nykøbing valgt 
som lokalformand. Han 
meldte sig ind i partiet næ-
sten fra begyndelsen, og 
siden december har lokal-
foreningen så småt været 
på vej.

Kommer der medlem-
mer nok, er det meningen, 
at man vil lave vælgerfor-
eninger i begge de lokale 
kommuner - og gerne in-
den kommunalvalget. For 
partiet har masser af ener-
gi og planer for Lolland-
Falster.

PALLE NEVAD FRANDSEN
pnf@ftgruppen.dk

Nye Borgerlige har fået partiforening på Lolland-Falster

Flere jobs til provinsen

Pernille Vermund vil have rullet fl ere af de store reformer tilbage 
for at skabe liv i den danske provins. FOTO: CLAUS HANSEN

Lørdag den 8. oktober
udkommer Folketidende
i 8 sektioner.

Lokale nyheder til hele landsdelen...

MEGA
AVIS

ØNSKER DU AT 

ANNONCERE
og dermed sprede

DIT BUDSKAB

til hovedparten af husstandene på 

Lolland-Falster, så - tlf. 54 88 02 00, 

for en god placering i avisen.

Lokale nyheder til hele landsdelen...

kontakt allerede nu 

din mediekonsulent
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Teatret Masken og Dansk Folkehjælp har fået støtte fra Kulturministeriets fol-keoplysningspulje.  side 5

Torsdag gik tv-stationen HLTV konkurs. Kurator skal nu gøre boet op, men udstyret var lejet.  side 21

Industri- og Handelskam-meret i Lübeck er utålmo-dige efter en godkendelse af Femern Bælt-projektet.  side 7 i 2. sektion

Weekend

LOLLAND  Lolland Kommune er en af de kommuner i lan-
det, der huser fl est asylansøgere. 
De seneste måneder er der løben-
de åbnet nye asylcentre i kommu-
nen, og i øjeblikket er kapaciteten 
oppe på 920 asylansøgere. Men der er grænser for, hvor 

mange udlændinge, der kan op-

holde sig midlertidigt i Lolland 
Kommune, mens deres asylsager 
bliver behandlet. Det er byrådspo-
litikerne i enighed nået frem til.Derfor arbejder kommunen i 

øjeblikket på en aftale med Ud-
lændingestyrelsen, der begrænser 
antallet af asylanter til 1.000, og 
som desuden vil betyde, at de skal 

fordeles jævnt på Lolland med hø-
jest 400 asylansøgere i Rødbyhavn 
og centre med maksimalt 200 per-
soner i andre byer.- Vi skal også kunne følge med, 

forklarer borgmester Holger 
Schou Rasmussen (S) om det po-
litiske ønske om et loft.De overordnede mål blev dis-

kuteret på et møde med Udlæn-
dingestyrelsen før jul, og Lolland 
Kommune afventer i øjeblikket 
den endelige aftaleformulering fra 
styrelsen. 
 

side 22
STEFFEN NIELSENsni@ftgruppen.dk

Lolland arbejder på en aftale, der begrænser antallet af asylsøgere i kommunen

Fuglsang Kunstmuseum bød fredag samarbejds-partnere og venner inden-for til nytårskur. Her præ-senterede museumdirektør Anne Højer Petersen mu-seets nye og forlængede åbningstider og planer for kommende udstillinger. Også bestyrelsesformand Flemming Frydendal for-talte om renoveringen af den gamle forpagterbolig, der fremover blandt andet skal rumme en koncertsal.  
side 8
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Vi dækker bordet og laver maden, du medbringer selv drikkevarer og - din familie hjælper med serveringen.Fra kr. 275,- pr. person.Lokaleleje fra kr. 1.000,-

- Vi holder din næste fest... 
i vores nye restaurant, lokaler & 
reception m.m. 

PRISER
FRA........... 495 KR.
Få et uforpligtende tilbud! 

Vi glæder os til at se jer...

Kontakt HOTEL FALSTER, Skovalleen, 4800 Nyk. F., tlf. 54 85 93 93
www.hotel-falster.dk · info@hotel-falster.dk

SKÆR TOPPEN AF PRISEN PÅ

HOTEL FALSTER

Download Folketidendes App på Google 
play, App Store eller Windows Phone

Lækker mad ud af huset!
God mad - i og ud af hu t

TEMA 2016
Italiensk aften  Fredag 15 januar kl. 18.00

Pr. couv. kr. 245,-
Vildt aftenFredag d. 22 januar kl. 18.00

Pr. couv. kr. 345,-

Se menuerne på www.godmad-bech.dk

Ring på tlf. 23 26 76 12 Angela og Svend Erik Bech,  Majbøllevej 35 - 4862 Guldborg   www.godmad-bech.dk

få pladser 
tilbage

få pladser 
tilbage


