
N Æ S T V E D   2    FAX E   13    V O R D I N G B O R G   18

HELT NORMALT: Transportminister Magnus Heunicke fi k sin cykel stjålet fi re gange på ét år - SEK.2 SIDE 17

 SEKT. 2 SIDE 17

 SIDE 10

LØRDAG 28. JUNI 2014www.sn.dk  •  Årgang 199 nr. 146  •  Uge 26  •  Løssalg: 18 kr.



weekend 3. SekTIOn

EXPERT AUTO
Vi tilbyder serviceeftersyn

Alle former 

for reparationer.

Klargøring til syn

- og vi har medarbejdere 

med den nødvendige 

efteruddannelse.

Skadecenter
Vores skadecenter har 

samarbejde med samtlige 
forsikringsselskaber 
og vi reparerer ALLE 
bilmærker på vores 

moderne værksted med 
den nyeste teknologi

v/ Vagn Pedersen
Militærsvinget 4A, 4700 Næstved. Tlf. 55 77 16 30

info@expert-auto.dk   -   www.expert-auto.dk
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omgivelser kan 
du male dit eget 
keramik eller lade 
dig friste af heidi 
fournier’s keramik 
og malerier.

 heidi fournier       
     Kunst & Keramik

Vridsløsevej 27 
4700 Næstved

Kom og vær kreativ 
i din sommerferie

Åbent uge 27, 28, 31, 32 og 33 
kl. 11 til 16 - LUKKET søndag

Se også www.fournier.dk og facebook

SKR    VE

Nye emner i 
Skrivekrogen

NÅR DER SKER NOGET

Stevns er ved
at få genskabt
selvtilliden

Stephanie skal 
ud på tre ugers 
rakkerliv

Af Anna C. Møhl

NÆSTVED: Jens Galschiøt har 
invaderet Næstveds gader 
med sine provokerende skulp-
turer.

Den indre Svinehund, en 
gravid korsfæstet teenager og 
en håndfuld hjemløse ankom 
fredag formiddag med lastbil.

Jens Galschiøt har fl ere 
gange gjort sig internationalt 

bemærket ved at lufte sine 
holdninger til politisk spræng-
farlige emner. Hans mål er at 
bekæmpe uretfærdighed uan-
set, om det er i Næstved, Hong 
Kong eller Brasilien. 

- Hvis ikke skulpturerne kan 
give diskussioner, så ved jeg 
snart ikke, hvad der kan, siger 
Lis Hansen, formand for Næst-
ved Kunstforening, der står 
bag Galschiøt-udstillingen. 

VANDREUDSTILLING: Går man gennem Næstveds 
gader, kommer man til at spærre øjnene op. Det 
flyder med hjemløse allevegne. De er af kobber og 
er lavet af den verdensberømte danske kunstner 
Jens Galschiøt.

Næstveds gader 
invaderet 

     af provos
verdenskunst

Foto: Anders Ole Olsen

VORDINGBORG: Flere 
kommuner end tidli-
gere dyster om at blive 
årets friluftskommune. 
Vordingborg fi gure-
rer også i puljen med 
kandidater, som tæller 
historisk mange. 20 i alt. 

Udvalgsformand hæf-
ter sig ved Vordingborgs 
sundhedsfremmende og 
grønne profi l.
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Vordingborg 
vil vinde 
friluftspris

Foto: 
Thomas 
Olsen

POLITI: Sydsjælland og Lolland-Falsters Politis 
øverste ledelse indviede fredag eftermiddag de 
nyistandsatte lokaler på togstationen i Haslev 
og blev budt velkommen af borgmesteren.

Politiet er på plads
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FAXE: Politiet rykkede 
ud med en større styrke 
i går, da der kom mel-
ding om, at en 49-årig 
mand gik rundt og skød 
omkring sig med et 
jagtgevær på en ejen-
dom på Bonderødvej.

Manden havde dog 
ikke noget våben på 
sig, og han blev anholdt 
uden større dramatik af 
politiet.

Han blev kørt til afhø-
ring og vil efterfølgende 
blive løsladt, var politi-
ets melding i går sidst på 
eftermiddagen.
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Anholdt 
efter skud 
med gevær
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Klausuler 
splitter 
kommunal-
bestyrelse


