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

Børn og unge

Tømning i kloakerede
områder i Gl. Fuglebjerg

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

Hustanke, septik- eller trixtanke, i områder hvor der
betales vandafledningsbidrag, vil blive tømt efter følgende plan:

Jobcenter:
Jernbanegade 12, 4700 Næstved
Telefon 5588 6600, e-mail jobcenter@naestved.dk

Uge 14 (4.-8. april)
Bendslevvej, Førslevvej, Holløsevej, Holløse Møllevej,
Hårslevvej, Kragelundsvej, Krummerupvej,
Kyse Overdrevs Vej, Ladbyvej og Øllerupvej.

Teknik- og Miljøforvaltningen:
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
Telefon 5588 5588, e-mail teknik@naestved.dk

Uge 15 (11.-15. april)
Enghavevej, Fløehøjvej, Nyrupvej, Skafterupvej,
Skovridergårdsvej, Skovvej, Skælskør Landevej,
Sønder Jellinge Vej, Ting Jellinge Vej og Ørebjergvej.

Næstved Kommunes hjemmeside:
www.naestved.dk

Udbud
Grund på Isaksvej 1
i Herlufmagle
Den ubebyggede grund er på 468 m2 og ligger i byzone. Den ligger i et område, der er udlagt til centerformål. Det er et ældre boligområde, der består af en
blanding af almindelige parcelhuse og boliger med
erhverv.
Der må bygges i 1 1/2 etage, og bebyggelsesprocenten er 30/40/50. 50% for anden anvendelse end
bolig. Der udbydes uden byggepligt. Grunden er ikke
byggemodnet, så køber skal selv afholde udgifter til
ledningsarbejder.
Grunden sælges for det højeste bud, dog med en vejledende mindstepris på 300.000 kr. inklusive moms.
Skriftligt købstilbud kan sendes med det samme.
Kuverten skal være mærket ”købstilbud”. Købstilbuddet skal sendes til Næstved Kommune, Juridisk Kontor, Teatergade 8, 4700 Næstved.
Udbudsvilkår og mere materiale fås på
www.naestved.dk/grundsalg eller ved henvendelse til
Næstved Kommune, Juridisk Kontor på 5588 5020
eller grundsalg@naestved.dk

Udbud af boliggrunde
Kommunen udbyder følgende boliggrunde:
De Lodne Højder i Næstved
Grunde fra 700.000 kr. til 750.000 kr.
Stejlehøjen i Mogenstrup
• Etape 3: 550.000 kr.
• Etape 4: Dobbelthuse 700.000 kr. og
parcelhuse 550.000 kr.
• Etape 5: 435.000 kr.
Prisfradrag ved byggeri af klimahus på De Lodne Højder og Stejlehøjen er på 100.000 kr.
Toksværd: 2 grunde, 500.000 kr. pr. grund
Glumsø: 1 grund, Søparks Allé, 550.000 kr.
Hyllinge: 2 grunde, Tåstrupvej, 250.000 kr. pr. grund
Fensmark: 1 dobbelthusgrund, Møllevej, 750.000 kr.
Jasminvej i Næstved: 2 storparceller ved kanalen
(projektsalg), vejledende pris på 1.800.000 kr. pr.
storparcel
Se nærmere vilkår og oversigtskort på
www.naestved.dk/grundsalg

Natur og miljø

Indvielse og åbent hus
på Frit Kilden
Fredag den 1. april kl. 15.00-20.30 holder Frit Kilden stor indvielsesfest på Ejlersvej 30.
Frit Kilden er resultatet af sammenlægningen mellem
byggelegepladsen Kilden og Frit 16. Vi er et fritidstilbud til alle kommunens børn mellem 7 og 14 år.
Fredag den 1. april har du/I mulighed for at komme
og deltage i en masse aktiviteter på Ejlersvej. Der er
officiel åbning af Frit Kilden kl. 15.00 ved 1. viceborgmester Carsten Rasmussen med efterfølgende kaffe,
lagkage og popcorn. Der vil være guidede busture for
interesserede børn og forældre til vores lokaler på
Kvægtorvet, konkurrencer med præmier og ikke
mindst vil der være fællesspisning i det store telt med
efterfølgende live-musik af vores verdensberømte
husorkester Dansuenza.

Uge 17 (26.-29. april)
Bakkegårdsvej, Gunderslevlillevej, Kildehusvej,
Krogvej, Lindekrogvej, Næblerødvej, Næstved
Landevej, Rejnstrupvej, Sneslevvej og Tystrupvej.
Tanken skal være synlig eller markeret. Dækslet skal
være fritlagt, og adgangsvejen skal være farbar.
Tømningen vil blive udført af firmaet Vest Slam ved
Allan Flittner, Næstved Landevej 18, 4250 Fuglebjerg,
telefon 2288 5490.
Er der spørgsmål til ovenstående, så kontakt
NK-Spildevand A/S på 5578 5122 eller 5578 5126.

Natur og fritid

Vi har lagt op til en festlig dag for alle, der har lyst,
så kom og vær med. For mere information ring på
5588 4960.

Søg uddannelseslegat
Tidligere elever, som har forladt Næstved kommunale
folkeskole med afgangsbevis eller lignende, kan søge
støtte til påbegyndt boglig eller faglig videreuddannelse.
Da Næstved den 15. juni 1960 fyldte 825 år, oprettede Næstved Kommune et uddannelseslegat med netop det formål at støtte unge under uddannelse.
Uddannelseslegatet kan søges i tidsrummet 1.-30.
april 2011.
Ansøgningsblanket kan hentes på www.naestved.dk
under Job og uddannelse - Legater.
Blanketten skal i udfyldt stand returneres senest
lørdag den 30. april til:
Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen,
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.
Der uddeles et mindre antal legatportioner på cirka
2.000 kr. i slutningen af juni.

Workshops om Naturbase i
Kristiansholms Plantage
Kom og giv os dine ideer til Naturbase i den grønne
skov.
Naturbaseprojektet er nu nået til Kristiansholms Plantage, og borgergruppen bag vil gerne høre dine ideer
til naturbasen her i skoven ved kysten. Der bliver to
workshops, hvor vi håber, at mange har lyst til at
berige os med ideer til, hvad der skal være på netop
denne naturbase.
Første workshop er fredag den 8. april kl. 14.0016.00 mest for skoler og institutioner, hvor vi gerne
vil høre jeres forslag til installationer og grej, der kan
dække jeres behov i forbindelse med undervisning og
aktiviteter.
Den anden workshop er lørdag den 9. april kl.
10.00-12.00, hvor foreninger og private inviteres til
at komme med bidrag. De to workshops skal samtidig
bruges til at få nedsat en naturbaseborgergruppe.
Se mere på net.naestved.dk/naturbaser
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NæstvedBibliotekerne

Sundhed

delse med den eksisterende jordvold. Endelig skal
planen sikre en offentlig tilgængelig stiforbindelse
igennem området.

Kommende arrangementer

Foredrag om demens,
kommunikation og samvær

Borgermøde
I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der
borgermøde torsdag den 14. april kl. 19.00 i
Caféen på Bakkegården, Lovvej 3 i Mogenstrup.

Næstved Hovedbibliotek
Middagsmusik med Carsten Grøndahl
Lørdag den 2. april kl. 12.00-13.00 spiller Carsten
Grøndahl klassisk guitarmusik i verdensklasse ved en
af forårssæsonens tilbagevendende gratis middagskoncerter på Næstved Hovedbibliotek. Ingen tilmelding, bare mød op!
It-workshop
Onsdag den 6. april kl. 12.00-14.00 er der hjælp
til it-spørgsmål og -problemer. Det kan være at oprette en e-mailadresse, flytte dokumenter, finde rundt
på en hjemmeside, forstørre skriften på pc'en eller
andre generelle problemer. Vi kan dog ikke love at
løse problemer af mere teknisk karakter. Medbring
gerne en bærbar pc, men bibliotekets pc'er kan også
benyttes. Det er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Bare mød op!

Fuglebjerg Bibliotek

Kommunikation og samvær kan være svært, når en
person har hukommelsesproblemer.
Personer med demens har ofte svært ved at klare
hverdagen, og det sætter den pårørende på en prøve.
Der er behov for nye metoder, hvis hverdagen og
familien skal fungere godt.
Sygeplejelærer Ulla Stoltze fortæller om sine gode
erfaringer sammen med demenskonsulent Mette
Abrahamsen onsdag den 30. marts kl. 19.00-20.30
på Munkebocenteret, Farimagsvej 52 i Næstved.
Der er gratis adgang. Øl og vand kan købes.

Sikring og sikkerhed
Sæt lyd på røgen
- få en røgalarm
Røg dræber, og nej - det er ikke kun tobaksrøg! For
opstår der brand i dit hjem, er det nemlig røgen, der
udgør den største fare for dig.
Derfor uddeler kommunen nu røgalarmer til byens
ældre borgere for at forebygge alvorlige brandulykker
i hjemmet. En røgalarm sætter lyd på røgen, så du
kan nå at reagere og komme ud i tide.

Foredrag af Henning Jensen
Tirsdag den 5. april kl. 19.00-21.00 fortæller forfatteren skuespilleren Henning Jensen ærligt og åbent
om et liv med svære depressioner. Med foredraget
ønsker han at sprede budskabet om, at det, på trods
af utallige depressioner, er muligt at få et godt og
indholdsrigt liv. Billetter 70 kr.
Læs mere om NæstvedBibliotekernes arrangementer
på www.naesbib.dk

Er du pensionist og ønsker en af kommunens røgalarmer, skal du blot kontakte Næstved Brand & Redning
på 5588 6360. Og har du brug for hjælp til at få sat
den nye røgalarm op, så rykker de frivillige brandmænd gerne ud.
Røgen kaldes også ”den tavse dræber” og er faktisk
skyld i størstedelen af de brandrelaterede dødsfald i
Danmark - og det er specielt de ældre, der er i farezonen.

Bekendtgørelser

Se forslaget
Lokalplanforslaget kan ses på www.naestved.dk/forslag
og er fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, bibliotekerne og BorgerService i Rådmandshaven, inden for de
normale åbningstider fra den 29. marts til den 24. maj
2011. Derefter vil Byrådet tage stilling til sagen.
Dine muligheder
Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de
sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved eller på indsigelse@naestved.dk
- mærket med lokalplanens nummer inden tirsdag
den 24. maj 2011.
Miljøvurdering
Kommunen har på baggrund af en screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en
miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til
Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400
København NV. inden 4 uger fra annoncens offentliggørelse. Flere oplysninger om klageregler, herunder
om gebyrordningen, kan findes på www.nmkn.dk
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 1 år.

Johannes G. Høgsvig og
hustrus legat
Tidligere elever fra Margretheskolen kan nu søge
Johannes G. Høgsvig og hustrus legat. Legatet kan
søges til videreuddannelse og dygtiggørelse.
Ansøgningsskema kan hentes på www.naestved.dk
under Job og uddannelse - Legater.
Ansøgningsskemaet fremsendes senest fredag den
8. april 2011 til Legatbestyrelsen ved borgmester
Henning Jensen, Rådhuset, Teatergade 8, 4700
Næstved eller på e-mail til borgmestersekretær
Birthe Stephansen på biste@naestved.dk

Stillinger

Du kan se alle opslag på
www.naestved.dk / Job og
uddannelse - Job i kommunen.

Kultur og fritid

Handicap, psykiatri, social &
sundhed

Syværksted på Sydpolen

• Vikarer til Neuropædagogisk Center på Obovej
- ansøgningsfrist den 7. april 2011.

Har du lyst til at mødes med andre, som interesserer
sig for syning, og få hjælp med sytekniker og syprojekter, som er gået i stå eller aldrig rigtig kommet i
gang. Det kan være tøj, der skal repareres eller
ændres, syning af kostumer til børnene eller hvis du
vil sy nyt tøj.

Lokalplanforslag vedtaget

• Social- og sundhedsassistent
til nattevagt i Distrikt Syd
- ansøgningsfrist den 5. april 2011.

Næstved Byråd har den 22. marts 2011 vedtaget forslag til lokalplan 025 for et område til materielbygning ved Sydsjællands Golfklub - Mogenstrup.

• Social- og sundhedsassistent
til udekørende aftenvagt i Distrikt Syd
- ansøgningsfrist den 30. marts 2011.

Både for nybegyndere og øvede, da du selv vælger,
hvad du vil lave.
Vi mødes tirsdage kl. 14.00-16.00 i april og maj på
Sydpolen, Parkvej 109 i Næstved.
Ring til Kristina for mere information på 2237 2083
eller se på www.sydpolen.eu

Formål med lokalplanen
Forslaget skal åbne mulighed for opførelse af en
materielbygning samt materialeplads til opbevaring af
grus, sand og lignende. Planen skal endvidere fastholde områdets anvendelse til golfbane med tilhørende
faciliteter, sikre bygningens landskabelige indpasning
samt muliggøre mindre terrænreguleringer i forbin-

Undervisning & børn/unge
• Tilsynskonsulent til Tilsynsenheden
- ansøgningsfrist den 17. april 2011

