
VORES PLADS  

I VERDEN………….? 
 

Hvordan ser virksomhederne sig selv 

og sine muligheder i Næstved? 
 



Det går jo meget godt…….  

 
 

Men men…… (og så kommer alle de 

kulturbestemte detaljer) 
 



Hvorfor driver vi virksomhed i Næstved? 
 • Virksomheden er i sin tid etableret i Næstved og har altid ligget her! 

 
• Jeg er opvokset og bor i Næstved – så jeg startede min virksomhed her! 

 
• Vi er en afd. af en landsdækkende kæde, som geografisk skal være i Næstved  



Vores muligheder i Næstved? 
 
• By og kommune er stor nok til at mange virksomheder kan drive lokal handel! 

 
• Vi har plads til udvidelser af såvel industri som handel og håndværk! 

 
• Gode uddannelses institutioner! 
 
• Vi har alt det en familie ønsker – uanset alder! 

 
• Vi kan gøre os endnu mere attraktiv som bosætningskommune 

 

Hold fokus på muligheder! 
 



Vores udfordringer i Næstved? 
 
• Mange virksomheder har stor omsætning uden for kommunen – flytteplaner? 

 
• Vores største virksomheder er udenlandsk ejet – flytning er ikke i lokal kontrol? 

 
• Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft! 

 
• Vores kultur og dialog ”mangler en del” for at skabe udvikling der kan mærkes. 
 

Det er ikke de ”andres” ansvar! 
 



Hvem er vi? 
BY / NR. i DK Næstved - 14 Viborg - 17 Ikast-Brande – 44/91 

Kommune  82.937 96.883 41.191 

By  43.588 40.621 22.779 

Virksomheder: 

> 100 ansatte 16 (9) 22 (21) 20 (18) 

10 – 99 ansatte 303 339 260 

< 10 ansatte  9.156 9.639 5.349 

DI analyse placering 80 28 1 

() = uden uddannelse og offentlig virksomhed 
 
Viborg: Grundfos = 3.812 ansatte 
 
Ikast-Brande: Siemens = 7.335 ansatte 



Ønskelisten? 

• Motorvej = Rønnede – Næstved. (Næstved – Slagelse) 
 

• Mere vinderkultur, samarbejde og dialog.  
(Byråd, administration, Erhvervsliv og organisationer) 
 

• Dækningsafgiften helt væk. 
 

• Lokale opgaver til lokale virksomheder. 
 

• Bedre mulighed for kvalificeret arbejdskraft. 
 

• Øget samarbejde mellem lokale virksomheder. 
• Industrisamarbejde 
• Teknologisamarbejde 
• Del en lærling 
• Fælles markedsføring 

 
• Mere synlighed af vores erhvervsområder. 

 
 



For 83 år siden – i 1935! 
 



Den hvide by i Næstved i 1935 



Den hvide by i Næstved i 1935 



Den hvide by i Næstved i 1935 
300.000 besøgende på 4 uger! 



Udgravning af Næstved kanal 

Indvies 21. maj 1938 



Gør det eller lad være – at leve i midten gør ondt! 


