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Høring om forslag til sammenlægning af afstemningsste-

der 

 

Byrådet har besluttet at sende et forslag, om at lægge en række 

afstemningssteder sammen, til høring i lokalrådene. Forslaget er 

anbefalet af det særlige § 17.4 udvalg nedsat af Næstved Byråd 

den 11. oktober 2011. Udvalget har bl.a. haft til opgave at 

komme med forslag til en effektivisering af kommunens valgor-

ganisation, herunder evt. sammenlægning af afstemningssteder.  

 

Næstved Kommune har i dag i alt 29 afstemningssteder fordelt 

geografisk i kommunen. 9 af disse afstemningssteder havde un-

der 1.000 stemmeberettigede ved folketingsvalget i 2011. 

 

Disse 9 afstemningssteder samt yderligere 1 med lidt over 1.000 

stemmeberettigede foreslås sammenlagt med nærmeste større 

afstemningssted.  

 

I forslaget, som oplistet nedenfor, er det faktiske antal stemme-

berettigede ved folketingsvalget i 2011 nævnt i parentes: 

 

Everdrup Samlingshus (783) lægges sammen med Tappernøje 

Forsamlingshus (1.920), med fremtidig placering i Tappernøje 

Forsamlingshus. Forsamlingshusets faciliteter inde og parke-

ringsforhold ude er tilstrækkelige til at rumme afvikling af valg 

med de i alt ca. 2.700 vælgere. 

 

Tybjerg Forsamlingshus (760) lægges sammen med Herluf-

magle Hallen (2.425), med fremtidig placering i Herlufmagle 

Hallen. Hallens faciliteter inde og ude kan fint rumme afvikling af 

valg med de i alt ca. 3.200 vælgere. 

 

Sandby Forsamlingshus (437) og Skelby Forsamlingshus 

(500) lægges sammen med Glumsø Kro (2.404). De fysiske 

rammer på Glumsø Kro er ikke optimale i forhold til at afvikle 

valg for de i alt ca. 3.400 vælgere. En alternativ placering kunne 

være Glumsø Hallen, der ligger ved siden af skolen. Hallen har 

forholdene ude som inde til at rumme dette. 

 

Rønnebæk Skole (666) lægges sammen med Kildemarksskolen 

(4.294), med fremtidig placering på Kildemarksskolen. Valget 

afvikles i dag i hallen og denne vil også efter sammenlægningen 

kunne rumme afvikling af valg for de i alt ca. 5.000 vælgere. 

Parkering sker flere steder omkring skolen.  

 

http://www.naestved.dk/
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Margretheskolen (556) lægges sammen med Ll. Næstved Sko-

le (afd. Karrebækvej) (2.949), med fremtidig placering på Ll. 

Næstved Skole (afd. Karrebækvej). Skolens faciliteter inde og 

ude kan fint rumme afvikling af valg med de i alt ca. 3.500 væl-

gere. 

 

Marvede Gl. Skole (456) lægges sammen med Karrebæk Skole 

(1.952), med fremtidig placering på Karrebæk Skole. Skolens 

faciliteter inde og ude kan fint rumme afvikling af valg med de i 

alt ca. 2.400 vælgere. 

 

Toksværd Forsamlingshus (1.232) lægges sammen med Lun-

debakkeskolen (Holme Olstrup afd.) (1.076), med fremtidig pla-

cering på Lundebakkeskolen (Holme Olstrup afd.). Forsamlings-

husets faciliteter er for små til at afvikle valg med de i alt ca. 

2.300 vælgere, så det anbefales, at valget fremover afvikles på 

Lundebakkeskolen i Holme Olstrup. 

 

Hyllinge Skole (549) lægges sammen med Grønbro Hallen 

(1.576), med fremtidig placering i Grønbro Hallen. Grønbro Hal-

len har forholdene ude som inde til at rumme et valg med de i 

alt ca. 2.100 vælgere, idet afstemningen kan afvikles inde i hal-

len. 

 

Heldagsskolen i Vallensved (472) lægges sammen med Ll. 

Næstved Skole (afd. Herlufsholmvej) (2.635), med fremtidig 

placering på Ll. Næstved Skole (afd. Herlufsholmvej). Skolens 

faciliteter inde og ude vurderes at kunne rumme de i alt ca. 

3.100 vælgere. 

 

Såfremt ovennævnte afstemningssteder lægges sammen som 

foreslået, vil Næstved Kommune fremover have 19 afstemnings-

steder fordelt geografisk i kommunen.  

 

Der sendes vedlagt et kort, som skitserer hhv. afgrænsningen af 

de nuværende afstemningssteder og afgrænsningen efter en 

eventuel sammenlægning. 

 

Ny placering af afstemningsstederne Margretheskolen og Hel-

dagsskolen træffes senest på byrådets sidste møde inden som-

merferien, da ny placering skal gælde fra det kommende kom-

munal- og regionsrådsvalg.  

 

Høringssvar fra lokalrådene vil blive inddraget, når det nye by-

råd skal træffe beslutning om sammenlægning af de øvrige af-

stemningssteder, med virkning fra 2014. 

 

Høringssvar kan sendes på mail: faellessekretariat@naestved.dk 

senest tirsdag den 21. maj kl. 12.00. 

 

Venlig hilsen 

Næstved Kommune 

 

Gitte Nonbo 

Sekretariatschef 
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