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Kontakt Næstved Kommune

Gå i gang - Motionstilbud

Næstved Kommune:
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
Telefon 5588 5588, e-mail borger@naestved.dk

Klokken 16.00 - 20.00
Stortrampolin bag forhænget ved Maj-Britt og
Michael.

BorgerService (hovedcenter):
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
Telefon 5588 5588, e-mail borger@naestved.dk

Klokken 18.00 - 18.45
Pilates i skydekælderen ved Ulla.

Jobcenter:
Jernbanegade 12, 4700 Næstved
Telefon 5588 6600, e-mail jobcenter@naestved.dk
Teknik- og Miljøforvaltningen:
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
Telefon 5588 5588, e-mail teknik@naestved.dk
Næstved Kommunes hjemmeside:
www.naestved.dk

Valg
Valg til Husrådet for
Aktivitets- og
Medborgerhuset 'Kroen'
Tirsdag den 16. februar klokken 19.00 på Glumsø
Kro, Mellemstuen er der valg til Husrådet. Alle med
bopæl i Næstved Kommune kan stille op eller stemme
ved valget. Kulturudvalgets formand Anne Grete
Kamilles deltager som valgstyrer.
Som medlem af Husrådet kan du få medindflydelse
på aktiviteterne, udviklingen og driften af Aktivitetsog Medborgerhuset 'Kroen' i Glumsø. Arbejdet i husrådet bygger på interesse og er frivilligt. Der er 7
medlemmer i Husrådet. Hvert medlem vælges for en
periode på to år.

Klokken 19.00 - 19.45
Pilates i skydekælderen ved Ulla.
Motionstræning på hold for seniorer. Vi starter let
motionstræning for personer med diagnosen kræft
eller gigt, samt for voksne, der gerne vil i gang med
at røre sig.
Træningen vil foregå tirsdage klokken 10.00 - 11.00,
første gang er tirsdag den 9. februar i Næstved
Hallen, Rolighedsvej 20 i Næstved. Vi tilbyder de første 28 lektioner indendørs, samt 14 lektioner udendørs. Træningen er gratis.
Let motionstræning foregår stående og liggende i
langsomme og kontrollerede bevægelser, som giver
styrke, smidighed og balance. Øvelserne kan afhjælpe
smerter i muskler og led, og vil samtidig give en
følelse af velvære, harmoni og livskraft.
Påklædningen er en rummelig træningsdragt. Der vil
være mulighed for omklædning og bad.
Du bedes medbringe et liggeunderlag. Træningen
Afsluttes med socialt samvær. For information og tilmelding kan du kontakte Bent Børsting, Gigtforeningen på telefon 5545 0270 og Kirsten Larsen, Kræftens
bekæmpelse på 3059 2175.
Gå i gang er et samarbejde mellem Næstved Sundhedscenter, DGI, Trygfonden, kræftens Bekæmpelse
og Gigtforeningen.

Idræt, familie og sundhed

Sundhed

Formål:
• Mødes med andre i samme situation og udveksle
erfaringer.
• Få ny viden og svar på hverdagens spørgsmål.
• Få nyt syn på egne muligheder og begrænsninger.
• Få nye handlemuligheder i hverdagen.
Onsdag den 10. februar klokken 18.30 - 20.30
Juridiske aspekter, økonomi og fuldmagter ved Pia
Rasmussen, socialrådgiver og underviser.
Øvrige møder er den 15. marts og 15. april. Besked
herom senere.
Møderne holdes på Munkebo-centeret, Farimagsvej 52
i Næstved. Der serveres kaffe, the og kage, pris 10
kroner. Alle er velkomne - ingen tilmelding!
Du kan få yderligere oplysninger hos demenskonsulent Mette Abrahamsen på telefon 5588 1030.

Klokken 16.00 - 19.45
Biking i moduler af 45 min.
Klokken 18.00 - 19.00
Foredrag ved Kasper Nielsen, Næstved Sundhedscenter. Hvordan får vi tid til de sunde kostvaner i en travl
hverdag?
Klokken 19.00 - 20.00
Glad motion ved Anne-Marie
Ønsker du yderligere oplysninger om projektet, kan
du kontakte chefkonsulent Ole Hansen, Næstved
Kommune på e-mail olhan@naestved.dk eller på telefon 5588 3023
Yderligere oplysninger om dagens program fås hos:
Mette Bavnhøj, telefon 5596 6081,
e-mail stampeBavnhoej@3mail.dk
Peer Holgersen, telefon 2924 2503,
e-mail peerh@mail.stofanet.dk
Ulla Pozsonyi, telefon 5556 4254,
e-mail ubp.lgr@sport.dk

Bekendtgørelser
VVM-screeninger
Reetablering af dige
Der er søgt om tilladelse til at retablere et dige på
Enø Nordstrand, matrikelnummer 60-a Karrebæksminde.

Pårørendeskole
for dementes familier
Pårørendeskole og støttegruppe for voksne børn og
familier til personer med demens. Et tilbud om undervisning og vejledning om sygdommen, følgevirkninger
og påvirkninger af såvel personen med demens som
dennes omgivelser.

med en masse glade børn, forældre og bedsteforældre.

Find gummiskoene frem - ta´ familien med til ”åbent
hus” onsdag den 17. februar i Fladså Hallen Mogenstrup. Projekt Familie, Idræt og Sundhed er for
alle både børn og voksne, som vil være sammen og
vil deltage i forskellige motions- eller idrætstilbud et
sted i Fladså hallen.
Ud med de lange rækker af ventende forældre og ind
og oplev de mange aktivitetstilbud foreningen har på
hylderne.
Vær sammen, oplev fællesskab og mærk hvordan
idrætsaktivitet og bevægelse giver glæde og energi
for børn og voksne, som rækker meget længere end
den tid aktiviteterne varer.
Danmarks Idrætsforbund, Folkeoplysningsudvalget i
Næstved og Fladså Gymnastik samarbejder om projektet, som vi håber, sætter samvær, aktivitet og
sund livsstil på dagsordenen i den enkelte familie.
Mød op og oplev nogle sjove og spændende timer
sammen med Fladså Gymnastiks instruktører - det er
gratis.
Program
Klokken 16.00 - 18.00
Familie Gymnastik ved Jakob Bentzen. Fyld hallen

Næstved Kommune har vurderet påvirkningen af
blandt andet landskab, natur og miljø. Kommunen har
afgjort, at det ansøgte ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes
en VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet). Afgørelsen
offentliggøres hermed i henhold til VVM-bekendtgørelsens § 5.
Skovrejsning
Der er søgt om tilladelse til at rejse skov på ejendommen beliggende Strandbakken 1, matrikelnummer
11-a Karrebækstorp By, 4736 Karrebæksminde.
Næstved Kommune har vurderet påvirkningen af
blandt andet landskab, natur og miljø. Kommunen har
afgjort, at det ansøgte ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes
en VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet). Afgørelsen
offentliggøres hermed i henhold til VVM-bekendtgørelsens § 5.
Klagevejledning
Du kan klage over screenings-afgørelsen til Naturklagenævnet, hvad angår retlige forhold. En klage skal
sendes skriftligt til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller e-mail til
nkn@nkn.dk og den skal være modtaget af Naturklagenævnet senest om fire uger indenfor Nævnets
åbningstid. Naturklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kroner. Ønsker du afgørelsen prøvet ved
domstolene, skal du anlægge søgsmålet inden seks
måneder fra dags dato.
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Lokalplanforslag vedtaget

NæstvedBibliotekerne

Stillinger
Administration & ledelse
• 7 kontorelever til administrationen
- ansøgningsfrist den 3. marts
• Socialrådgiver til Elvergården
- ansøgningsfrist den 1. marts
• Frisk kollega til administrative opgaver
- ansøgningsfrist den 21. februar
• Teamleder og projektledere
til Den Matrikelløse Døgninstitution
- ansøgningsfrist den 17. februar

Forslag til lokalplan 011 ”Fodsporet” Rekreativ sti på
nedlagt jernbanestrækning fra Næstved til grænsen
mod Slagelse Kommune.

Handicap, psykiatri,
social & sundhed

Næstved Byråd har den 1. februar 2010 vedtaget
ovennævnte forslag til lokalplan, samt tillæg nummer
2 til Næstved Kommuneplan 2009-2021
Formål med lokalplanen:
Lokalplanen har til formål, at sætte rammer for en
rekreativ sti med tilhørende aktivitetsområder
på/langs det nedlagte jernbanespor fra Næstved til
kommunegrænsen ved Slagelse Kommune. Planen
skal sikre sammenhæng og helhed mellem stien og
aktivitetsområderne, samt omgivelserne.
Borgermøde
I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der
borgermøde torsdag den 25. februar 2010 klokken
19.00 i samlingssalen på Hyllinge Skole, Søndergade
20, Hyllinge. (Adgang via skolegården)
Forslaget kan ses
På www.naestved.dk/forslag og er fremlagt til gennemsyn på rådhuset, bibliotekerne og BorgerServiceafdelingerne inden for de normale åbningstider.
8 uger fra i dag
Forslaget er fremlagt den 9. februar - 6. april 2010.
Derefter vil Byrådet tage stilling til sagen.
Dine muligheder
Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan du
sende dem til Teknik- og Miljøforvaltningen på e-mail
indsigelse@naestved.dk eller med post til Teknik- og
Miljøforvaltningen, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, mærket med lokalplanens nummer inden den 6.
april 2010.
Miljøvurdering
Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget
screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan
du klage over til Naturklagenævnet, Rentemestervej
8, 2400 København NV.
Midlertidige retsvirkninger:
For ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget,
gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning,
bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige
retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af
lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt,
dog maksimalt et år.

Fensmark Bibliotek
• Fastelavnsfest
Find dit flotteste udklædningstøj frem og kom til stor
indendørs fastelavnsfest lørdag den 13. februar
klokken 10.30 - cirka 12.00. Der vil være fastelavnssange, aldersopdelt tøndeslagning, godteposer til børnene, fastelavnsboller, saftevand samt mulighed for at
købe varme drikke såsom kaffe, te og kakao. Det er
gratis - tilmelding frem til torsdag den 11. februar.
• Kreativ musikproduktion - 6-9 årige
Produktionskollektivet Überlyd skaber musik i samarbejde med børn tirsdag den 16. februar klokken
15.30 - 17.00. Du får lov til at spille på forskellige
instrumenter og finde frem til dit eget musikalske
udtryk. Til sidst optages og mixes musikken samt de
deltagende børns stemmer til et nummer, som efterfølgende kan rekvireres som en mp3-fil via Überlyds
hjemmeside. Pris 10 kroner - begrænset antal billetter.

Fuglebjerg Bibliotek
• Fastelavnsfest
Kom og vær med i din flotteste eller sejeste fastelavnsdragt fredag den 12. februar klokken 14.30 16.00.. Aldersopdelt tøndeslagning (under og over 7
år) med præmier til kattekongen og kattedronningen.
Det er gratis - men med tilmelding.

Næstved Hovedbibliotek
• SKAT - hjælp til selvhjælp
Personale fra SKAT besøger Næstved Hovedbibliotek i
Loungen tirsdag den 16. februar klokken 14.00 17.00. Her vil de lære borgerne mere om TastSelv.
Forskudsopgørelsen, tidlig indberetning til årsopgørelsen 2010 samt om hvad Skattemappen indeholder.
Det er gratis.
• Lyrik-klubben!
Kan du lide at læse digte - og har du lyst til at dele
dine læseoplevelser med andre?
Vi mødes i salen på Næstved Hovedbibliotek onsdag
den 24. februar klokken 15.00 - 16.30, hvor vi
læser og diskuterer lyrik. Det kan være rørstrømske
kærlighedsdigte, ligefremme rim og remser, surrealistisk drømmepoesi, salmer eller sange fra helvede - alt
over, under og mellem himmel og jord. Og måske
meget af det hele på en gang! Det er gratis. Tilmelding på telefon 5588 4000 eller på e-mail
anban@naestved.dk senest fredag den 19. februar.

• Psykolog til Elvergården
- ansøgningsfrist den 1. marts
• Social- og sundhedsassistent til nattevagt,
Distrikt Syd
- ansøgningsfrist den 23. februar
• Medarbejder til flyverkorps, Distrikt Syd
- ansøgningsfrist den 23. februar
• Afløser til Distrikt Syd
- ansøgningsfrist den 21. februar
• Sygeplejerske til Solgaven
- ansøgningsfrist den 19. februar
• Leder af Rådgivningen for Stofmisbrugere
- ansøgningsfrist den 18. februar
• Teamleder til Distrikt Nord
- ansøgningsfrist den 18. februar
• Aften sygeplejerske til Distrikt Vest
- ansøgningsfrist den 16. februar
• Social- og sundhedsassistent til Distrikt Vest
- ansøgningsfrist den 16. februar
• Vikarer til Bo, Støtte og aktivitetscenter
- ansøgningsfrist den 15. februar
• Social- og sundhedsassistent til Distrikt Vest
- ansøgningsfrist den 12. februar
• Virksomhedskonsulent til ældrecentret Birkevang
- ansøgningsfrist den 11. februar

Undervisning & børn/unge
• Barselsvikar/pædagog til Elvergården
- ansøgningsfrist den 1. marts
• Pædagog til Børnehaven Birkehegnet
- ansøgningsfrist den 22. februar
• Pædagoger til vuggestuen Hasselvang
- ansøgningsfrist den 19. februar
• Pædagog til Busters Verden
- ansøgningsfrist den 19. februar
• Specialundervisningslærer,
barselsvikar til Sydboskolen
- ansøgningsfrist den 19. februar
• Barselsvikar til børnehuset Ellebæk
- ansøgningsfrist den 13. februar
Du kan se alle opslag på www.naestved.dk under Job
og uddannelse - Job i kommunen

