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Finn Andersen
blev valgt for
de konservative

TID OG STED

Finn Andersen
overtager det konservative mandat
i byrådet fra Poul
Erik Madsen.

Onsdag
9.30-14.00: Skolegade 9: Ringsted Arkiv har åbent.
11.00-16.00: Køgevej 41: Ringsted Museum og Ringsted
Radiomuseum har åbent.
14.00: Hyldegården: Bankospil
14.45-16.45: Ahornhallen: Ældre Sagen har folkedans
Film
18.30: Julefrokosten
20.15: 2012
Torsdag
11.00-16.00: Køgevej 41: Ringsted Museum og Ringsted
Radiomuseum har åbent.
12.00-13.00: Hyldegården, Hyldegårdsvej 42: Madcaféen
har åbent.
19.30: Hyldegården: Blomsterbinding
Film
18.30: Julefrokosten
20.15: 2012

Tre lige store
partier i Jystrup
JYSTRUP: I Jystrup var
tre partier med i opløbet om
at blive det største parti.
Venstre sejrede til slut med
22,4 procent af stemmerne
tæt forfulgt af Socialdemokratiets 21,8 procent og

SF’s 21,3 procent. Valgets
største vinder i Jystrup
var dog Enhedslisten med
11,2 procent af stemmerne,
hvilket er en fordobling i
forhold til sidste valg.
fønss

Hjemmesejr til
Konservative
KVÆRKEBY: De konservative ﬁk en jordskredssejr
i Kværkeby, hvor partiet ﬁk
28,3 procent af stemmerne,
hvilket svarer til 189 stemmer ud af i alt 676 afgivne
stemmer.
Fremgangen på godt og
vel 26 procentpoiint skyldes, at formanden for Kværkeby Borgerforening Finn
Andersen er bosat i områ-

det, og dermed har trukket
rigtig mange personlige
stemmer. Finn Andersens
tidligere parti Venstre blev
næststørst med 24 procent
af stemmerne, hvilket dog
er en tilbagegang på 25,9
procentpoint. Socialdemokratiet har bevaret omkring 20 procent af stemmerne.
fønss

Størst fremgang
til DF i Nordrup
NORDRUP: Ved tirsdagens
valg gik Dansk Folkeparti
frem med 5,6 procentpoint
i Nordrup i forhold til resultatet ved valget i 2005.

Også SF gik frem. De to
partier hentede stemmerne fra særligt Det Radiale
Venstre og Venstre.
anyd

Fremgang hos K
og DF i Sneslev
SNESLEV: Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti oplevede den
største fremgang i Sneslev. De to partier gik frem
med henholdsvis 5,4 og 4,6
procentpoint i forhold til
valget i 2005. Tilbage gik
det imidlertid for særligt

Socialdemokraterne, der
ﬁk 6,3 procentpoint færre
stemmer.
Det Radikale Venstre, der
kun ﬁk otte stemmer mod
16 ved det seneste kommunalvalg, og Liberal Alliance
(Land og By), der mistede
7,5 procentpoint.
anyd

Størst fremgang
til SF og DF
VETTERSLEV: Modpolerne Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti stod
for den største fremgang i
Vetterslev. Dansk Folkeparti ﬁk i går 13,4 procent
af stemmerne mod 10,2
procent i 2005. SF er gået
fra 7 procent til 10,3.
Også Det Konservative

Folkeparti går frem i Vetterslev fra 4,3 til 6 procent.
Partierne i fremgang har
hentet stemmerne fra Liberal Alliance (Land og By)
- men der er også en lille tilbagegang for Socialdemokratiet, Venstre, Det Radikale Venstre.
anyd

NY PÅ NETTET?
DESIGN OG PRODUKTION AF
HJEMMESIDER
DER GIVER ØGET TRAFIK
OG FLERE ”HITS” I WEBSHOPPEN
RING 72 45 11 00
RSMREKLAME.DK

RINGSTED: I januar meldte Finn Andersen sig ind i
De Konservative efter 33
år i Venstre, og i går blev
han så valgt til byrådet
- som eneste konservative
medlem.
- Det har slet ikke været
let at skifte parti, og jeg
har skulle gøre meget for at
markere, at jeg nu er konservativ, siger Finn Andersen.
Byrådspladsen kom i hus
efter et ﬂot personligt valg
i Kværkeby og Benløse,
hvor han med 345 personlige stemmer overhalede de
Konservatives spidskandidat, Poul Erik Madsen,
der kun ﬁk 180 personlige
stemmer. Samlet ﬁk De

Konservative 1040 stemmer, som bliver vekslet til
et mandat. Forskellen i
personlige stemmer betyder, at pladsen går til Finn
Andersen.
Tilbage i december blev
Finn Andersen smidt ud
af Venstres byrådsgruppe,
fordi han ﬂere gange gik
imod partilinien og stemte
med kasketten som formand for Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening.
Det nyvalgte konservative
byrådsmedlem lover dog, at
han vil føre konservativ politik fra årsskiftet.
- Vi har oplevet en fremgang ved det her valg, som
der skal bygges videre på.
Det vil jeg gøre i tæt samarbejde med min bestyrelse,
siger Finn Andersen.
Han indrømmer dog, at
der nok vil ske en ændring
i forhold til den nuværende
periode, hvor de Konservative har været repræsenteret af Poul Erik Madsen.
- Poul Erik og jeg er meget

forskellige, men jeg er ked
af, at han ikke kom ind. Vi
har haft et godt samarbejde, siden jeg sluttede mig
til partiet, siger Finn Andersen.

Sidste valg
For Poul Erik Madsen betyder nederlaget, at denne
valgkamp blev hans sidste.
- Jeg må have noget selvransagelse og sige, at det
er urealistisk, at jeg stiller op til næste valg. Der
vil jeg være 68, og det synes jeg ikke man kan byde
vælgerne, siger Poul Erik
Madsen.
Den konservative veteran
kan dog se tilbage otte gode
år i byrådet.
- Jeg er stolt over at have
været involveret i projekter som svømmehallen,
sommer og jul i Ringsted
og Computer Club House,
som gang på gang sprænger rammerne. Til gengæld
er jeg ærgerlig over, at jeg

Finn Andersen (tv.) sammen med Brian Mikkelsen og Poul Erik Madsen (th.) på Torvet. Foto: Anders Olsen

ikke kommer til at føre Historiens Hus videre, siger
Poul Erik Madsen, der havde forventet resultatet.
- Allerede da Finn kom

ind vidste jeg, at vi der ﬁk
en lokalt meget stærkt forankret mand. Jeg frygtede
det værste og håbede selvfølgelig på det bedste, men

vælgerne har talt og tingene er som de er, siger Poul
Erik Madsen, der nu kan
hellige sig livet som pensionist.
giese

Slut for Tulle Olsen
efter 28 år i politik
Liberal Alliance
røg helt ud af byrådet i aftes. Det blev
dermed også exit
for byrådsveteranen Tulle Olsen.
RINGSTED/ VIGERSTED: Vælgerne har talt.
Vi er oppe til eksamen
hvert fjerde år, og denne
gang bestod vi ikke.
Sådan lød det lakonisk
fra en af Ringsted lokalpo-

litiks store damer kort før
midnat, da hun ankom til
Ringsted Kongrescenter.
Tulle Olsen har siddet med
i byrådet 28 år. Først som
medlem af Venstre, så med
sit eget parti Land og By,
som trak mange stemmer i
sin storhedstid, og til sidst
for Liberal Alliance, der
som bekendt også har skiftet navn nogle gange.
- Det koster altid lidt
at skifte parti, det må jeg
sande. Men jeg siger ikke,
at det kun er derfor, vi ikke
kommet ind. Men der kommer vel andre gode kræfter

og tager over, siger Tulle
Olsen, der har rundet de 70
år.
Hun understreger, at hun
ikke er skuffet:
- Jeg har ikke noget til
gode i politik. Jeg har bestemt fået min del, siger
hun.
Ulla

Tulle Olsen accepterer vælgernes dom efter 28 år i byrådet.

Jubel over SF’s fremgang
SF får tre pladser
i det kommende
byråd i Ringsted.
Det er Torben
Lundsgaard rigtig
glad for.
RINGSTED:
Torben
Lundsgaard er nummer tre
på SF’s opstillingsliste. Det
er derfor ham, som valgaftenen igennem sidder på en
lidt usikker plads.
- Alt tyder på en fremgang, så vi er rigtig glade i
SF’s lejr, siger han, da omkring halvdelen af stemmerne er optalt.

Han er samtidig formand for den lokale partiforening, så det er også
ham, som skal være med
til at forhandle en aftale på
plads for partiet sammen
med spidskandidat Britta
Nielsen.
Han håber ikke, der bliver kamp, men har håb og
forventninger til, at den
aftale, som S, V og SF på
forhånd har lavet og meldt
meget klart ud, vil holde.
- Alt kan ske på en valgnat, men vi laver ingen
rævekager, siger Torben
Lundsgaard og gentager, at
partiet satser benhårdt på,
at konstitueringsaftalen
holder.

Han fortæller, at de tre
partier ikke på forhånd har
aftalt, hvem som får hvilke
poster. SF har da også ﬂere
planer, de kan hive op, hvis
nogen prøver at bryde aftalen.
- Man er politisk amatør,
hvis man kun har én plan,
siger Torben Lundsgaard
og indrømmer, at det ikke
er sikkert, at alle er så ærlige, som SF.
- Men det er vores håb, at
vi kan undgå det. Vi har
ikke haft en hemmelig aftale, så vælgerne har valgt
udfra det. Det vil være at
stikke blår i øjnene på vælger og dybt umoralsk, hvis
nogen bryder den, siger

Torben Lundsgaard fast og
pointerer, at SF er klar til
at kæmpe hele natten, hvis
det bliver nødvendigt.
Kort tid efter er Torben
Lundsgaard sikker på sin
plads, og det glæder ham
naturligvis.
- Jeg har fået et rigtig
pænt personligt valg, fortæller han glædestrålende.
Aftenens næste skridt er,
at formændene og spidskandidaterne for de tre
partier skal mødes og lave
den endelig aftale.

britt

De Radikale taknemmelige
De Radikale sikrede sig et mandat,
men det er godt
nok, siger Hanne
Hyldgaard.
RINGSTED: - Vi er så
taknemmelige, fordi vi ﬁk
lov at beholde vores ene
mandat. Det siger Hanne
Hyldgaard fra De Radikale, mens hun endnu står i
valgcafeen i Ringsted Kongrescenter.
Med et mandat er partiet ikke sikret nogen formandspost, som Hanne
Hyldgaard ellers tidligere
har haft i social- og sundhedsudvalget.
- Men vi er glade hos De
Radikale, for vi har fået et
utrolig godt hold, som op
til dette valg har bevist,
de kan samarbejde. Vi har
også haft de yngste kandidater af samtlige partier,
siger Hanne Hyldgaard.
Hun tror, det radikale
bagland vil tage endnu
mere del i byrådsarbejdet
end hidtil.
- Det skyldes balndt andet, at vi for et år siden hav-

Hanne Hyldgaard (forrest) er fuld af forhåbninger for det fremtidige byrådsarbejde trods det, at hun ikke
længere for en formandspost.
Foto: Jens Wollesen.

de medlemsfremgang.
Også Torben Lollike, der
selv stillede op, og som er
kasserer i partiet, ser positive tegn i den lokale partiforening.
- Jeg vil gå endnu mere

ind i byrådsarbejdet og vil
være at ﬁnde på tilhørerpladserne til byrådsmøderne, som jeg også har været
det seneste halve år, siger
han.
- De Radikale står vagt

om det sociale, husk det,
tilføjer Hanne Hyldgaard,
inden hun skåler med de
øvrige fremmødte i Ringsted Kongrescenter.
Ulla

Dette valgs sidste stemme i Jystrup bliver afgivet af Christian DillingHansen.
Foto: Jens Wollesen

Optimisme i
Jystrup
Da valgstedet i
Jystrup lukkede,
var valgformand
Britta Nielsen (SF)
sikker på, at stedet har en større
stemmeprocent end
Vigersted.
JYSTRUP: I Søholmskolens gymnastiksal er der
lidt før klokken 20 i går
aftes rimelig stille. Britta
Nielsen (SF) er valgformand på valgstedet i Jystrup, og hun fortæller, at
valget har været hyggeligt,
men der har været rimelig
travlt de sidste tre timer.
- Jeg tror, Jystrup vinder
over Vigersted igen denne
gang, siger Britta Nielsen
og henviser til den lille interne konkurrence de to
valgsteder imellem, hvor
det gælder om at få den højeste stemmeprocent.
Der er 1079 stemmeberettiget vælgere, som hører
til Jystrup valgsted, og da
klokken runder klokken
20, har 76,5 procent stemt.
Det betyder, at der nu er
826 hvide - og lige så mange gule sedler, som skal
tælles.
Britta Nielsen får æren
af at råbe ud af døren, at
valget slutter, og om der
er ﬂere, som skal stemme,
som det hør og bør sig ved
et valg.
De otte tilforordnede går

i gang med at gøre klar.
Den ene urne med de hvide
sedler fra kommunalvalget
er den første, som resolut
bliver tømt ud på gulvet.
Der er hele tre urner med
de store og lidt ubehændige
gule sedler til regionsrådsvalget, men de får i første
omgang lov til at vente.
Lidt væk står et langt
bord, hvor partibogstaverne står i rækkefølge.
Tre tilforordnede, inklusiv
Britta Nielsen, har sat sig
på enden ved siden af bunken, hvorefter de nærmest
med tranportbåndseffektivitet folder ud og giver sedlerne videre til de resterende tilforordnede, som ligger
dem i rette bunke.
Hvert parti får hurtigt en
mindre bunke, undtagen
liste U, der er den personligt opstillede Charlotte
Lyming Johansen. Men
klokken 20.15 dukker et
stemme op til listen, så den
tomme plads ikke længere
er så tydelig.
Klokken 20.27 er alle
stemmerne til kommunalvalget lagt i bunker. De tilforordnede går lidt for sjov
og prøver at vurdere, hvilken bunke, som er størst:
A, SF eller V. Men de virker
tæt på lige store.
Tilbage venter, at stemmerne skal tælles to gange,
før valgstedet kan offentliggøre resultatet. Stemmerne bliver bagefter alle
kørt til Nørretorv direkte
efter tællingen, så de i dag
er klar til ﬁnoptællingen.
britt

