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

Lokaldemokrati

Borgerservice

• Fuglebjerg Bibliotek
Tirsdag den 19. juni kl. 14.30-16.30 - tilmelding fra
tirsdag den 5. juni.

Administration
lukket 17.-18. maj

• Glumsø Bibliotek
Onsdag den 20. juni kl. 10.00-12.00 - tilmelding fra
onsdag den 6. juni.

Næstved Kommunes administrative afdelinger har
lukket torsdag den 17. maj, Kr. Himmelfartsdag
og fredagen efter, den 18. maj.
Selvbetjening kan du finde på www.naestved.dk

Byråd

Tilmelding på telefon eller personligt til det bibliotek,
hvor introduktionen holdes.
14-17 årige låner billigere
Nu er aldersgrænsen blevet ændret, så den i stedet for
skiller ved 18 år. Den udvidede lånergruppe har fået
navnet ”Børn og unge”. Det bliver derfor billigere hvis de
unge afleverer materialer for sent. Se mere om gebyrer
på www.naesbib.dk

Næstved Hovedbibliotek

Byrådsmøde
Næstved Byråd holder ordinært møde tirsdag den
22. maj kl. 18.30 i Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal i
Næstved.
Du kan se dagsorden og udskrift af protokol på
Rådhuset i Teatergade, i BorgerService i
Rådmandshaven, og på kommunens biblioteker.
På www.naestved.dk/ByraadPolitik kan du se dagsorden
til mødet fra onsdag eftermiddag før mødet. Her kan du
også se referatet fra onsdag efter mødet.
Du kan følge byrådets møder online eller se
videooptagelser fra tidligere møder på
www.naestved.dk/ByraadPolitik

Nyt liv til landsbyerne
Nu bliver der mulighed for, at skabe liv i landsbyerne
gennem en støtteordning.
Næstved Kommune har etableret en støtteordning til
bylav, der varetager vedligeholdelse af gadekær og
grønne områder i landsbyerne. Hvert bylav kan
modtage 3.000 kr. pr. år. For at ansøge skal bylavet
være registreret på Næstved Kommunes hjemmeside.
Ansøgningsfrist er søndag den 24. juni.
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke
arealer der vedligeholdes, og sendes til
gadekaer@naestved.dk

Spørgetid
Efter byrådets ordinære åbne møde er der spørgetid i
højst 30 minutter.
Hvis du vil være sikker på at få et svar på dit spørgsmål,
skal du indsende spørgsmålet til Fællessekretariatet
senest en uge inden mødet. Det er dog muligt at stille
et spørgsmål mundtligt i spørgetiden.
Spørgsmålene skal handle om kommunale forhold i
Næstved Kommune. Der kan ikke stilles spørgsmål om
personlige forhold eller om sager af fortrolig karakter.
Heller ikke om sager, der er behandlet på det pågældende
møde. Spørgsmål skal være korte og præcise.
Spørgetiden kan ikke bruges til at fremsætte synspunkter.

Læs mere på www.naestved.dk under ”Om Kommunen”
- Lokaldemokrati

NæstvedBibliotekerne

Børn og unge

Kommende arrangementer
Åbningstider omkring Kr. Himmelfartsdag
NæstvedBibliotekerne holder lukket søn- og helligdage
samt enkelte andre dage. Dog særskilte åbningstider for
den selvbetjente åbningstid. Fensmark Bibliotek har
selvbetjent åbningstid lørdag den 19. maj og søndag
den 20. maj.
Sct. Jørgens Bibliotek, Fuglebjerg Bibliotek, Glumsø
Bibliotek og Fensmark Bibliotek samt BorgerService på
bibliotekerne holder lukket fredag den 18. og lørdag
den 19. maj efter Kr. Himmelfartsdag

Klub eller Fritidshjem?
Skal dit barn gå i Klub eller Fritidshjem? Så er det tid til
opskrivning via Næstved Kommunes pladsanvisning på
5588 3060 eller www.plandsanvisningen@naestved.dk
Hjemmesider for Klubber og Fritidshjem:
• Skallegården: net.naestved.dk/Skallegaarden
• HG Fritidsklub: www.hgfritidsklub.dk
• Frit Kilden: www.fritkilden.dk
• Supernova: supernova.iportalen.dk
• Smakken: www.afk.dk
• Hyldeblomsten: hyldeblomsten@live.dk
(har ingen hjemmeside)

Netlydbog
Gratis introduktion til brugen af Netlydbog.dk. Find
lydbøgerne frem og hent dem ned på din computer eller
mp3-afspiller. Du skal være bosat i kommunen og være
registreret som bruger på biblioteket. Medbring
sygesikringskort (sundhedskort), hvis du ikke allerede er
oprettet som bruger. Fortrolighed med brug af mus
forventes. Introduktionen holdes på:
• Næstved Hovedbibliotek
Onsdag den 6. juni kl. 16.00-18.00 - tilmelding fra
onsdag den 23. maj.
• Fensmark Bibliotek
Torsdag den 7. juni kl. 10.00-12.00 - tilmelding fra
torsdag den 24. maj.

Udstilling med stenskulpturer
Tirsdag den 15. maj til lørdag den 9. juni udstiller
billedhuggeren Peter Petersen sine granitskulpturer i en
større udstilling. Udstillingen kan ses i bibliotekets
åbningstid. I forbindelse med udstillingen vil Peter
Petersen optræde som trommeslager, sammen med
orkestret Metrojazz til en middagskoncert lørdag den
19. maj kl. 12.00-13.00.
Begge arrangementer er gratis. Tilmelding ikke
nødvendig
Lukning af Datastuen
Fredag den 18. maj kl. 10.00-12.30 er Datastuen
lukket grundet it-introduktion.

Fuglebjerg Bibliotek
Livsstilscafé for 60+
Tirsdag den 22. maj kl. 14.00-16.00 holder
Næstved Sundhedscenter i samarbejde med Kultur- og
Sundhedsprojektet caféeftermiddag ”Lev Livet Aktivt”
for alle over 60 år. Næstved Sundhedscenters psykolog
Nina Nøhr Christiansens holder oplæg om livskvalitet i
den 3. alder. Hun fortæller om, hvordan man kan finde
og fastholde glæden i livet på trods af de udfordringer,
som alderen kan give.
Information om det nye tiltag fås i folderen
”Lev Livet Aktivt” eller ved henvendelse til Næstved
Sundhedscenter, Sussie Andersen på 5588 1446,
kl. 8.00-9.30. Caféerne er gratis, og kræver ingen
tilmelding.

Glumsø Bibliotek
Ændret dato for: Opret en G-mail
Gratis introduktion om G-mail onsdag den 23. maj
kl. 10.00-12.00 er ændret til onsdag den 30. maj
kl. 10.00-12.00. Tilmelding enten via telefon eller
personligt til biblioteket.
Læs mere om arrangementerne på www.naesbib.dk
under ”Det sker”
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En eventuel klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og sendes til Næstved Kommune, Natur & Vand,
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, og skal være
modtaget senest tirsdag den 12. juni kl. 15.00.
En eventuel klage over afgørelsen har ikke opsættende
virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet
bestemmer andet.
For flere oplysninger kan kommunen kontaktes på 5588
6150 eller teknik@naestved.dk

Stillinger
Nyt job i kommunen?
Nedenfor kan du se en oversigt over ledige stillinger i
Næstved Kommune. Det fulde opslag finder du på
www.naestved.dk/job
Næstved Kommune behandler kun ansøgninger til
ledige stillinger, der er sendt elektronisk.

Udvidelse af dyrehold
Næstved Kommune har besluttet, at der kan foretages
mindre udvidelser af slagtesvineproduktionerne i
eksisterende stalde på
• Arløse Torp Vej 7, 4262 Sandved.
• Næblerødvej 20, 4250 Fuglebjerg.
Udvidelserne kan ske uden godkendelse efter § 11 i
Lovbekendtgørelse nr. 1486 om miljøgodkendelse
af husdyrbrug. Enhver kan ved henvendelse til
Næstved Kommune få tilsendt kopi af afgørelserne.
Henvendelsen skal rettes til Natur & Vand
på 5588 6150 eller landbrug@naestved.dk

Bekendgørelser
Anmeldelse af nedrivning
Næstved Kommune har modtaget anmeldelse af
nedrivning af bevaringsværdig bygning på ejendommen
Åderupvej 41-43, 4700 Næstved. Nedrivningen
omfatter bygning 3.
Bygningen er udpeget i kommuneatlas for Næstved,
Kulturarvsstyrelsens database over fredede og
bevaringsværdige bygninger, www.kulturarv.dk her
har bygning 3 bevaringsværdi 4, på en skala hvor værdi
1 er højeste og 9 er laveste bevaringsværdi. I henhold
til Kommuneplan 2009-21, kapitel 1.2.4, er bygningen
dermed udpeget som bevaringsværdig, og omfattet af
Lovbekendtgørelse nr. 1088 af den 29. august 2007 om
bygningsfredning og bevaring af bygninger.
Indsigelser
Inden Næstved Kommune tager stilling til ønsket om
nedrivning, er der hermed lejlighed til at komme med
indsigelser.
Fristen for at fremsætte indsigelser er onsdag den
6. juni . Indsigelser skal mærkes ”Åderupvej 41-43”
og sendes til Næstved kommune, Rådmandshaven 20,
4700 Næstved eller byggesag@naestved.dk

Jordvarmeanlæg
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af
jordvarmeanlæg (varmeslanger i jord) på:
• Lindhøjgårdsvej 21, 4733 Tappernøje.
• Hørhavevej 5, 4250 Fuglebjerg.
Afgørelsen er truffet efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven
og efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om
jordvarmeanlæg, nr. 1019 af den 25. oktober 2009.
Klagevejledning
Afgørelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har individuel, væsentlig
interesse i sagens udfald samt af visse private
interesseorganisationer.

Har du ikke adgang til pc, eller mangler du hjælp til
udarbejdelse af ansøgning eller CV, kan du kontakte
Jobcenter Næstved, Jernbanegade 12 i Næstved.
I Datastuen på Næstved Hovedbibliotek, Kvægtorvet
4-6 i Næstved kan de også hjælpe dig med at sende
din ansøgning elektronisk.

• Controller til Næstved Kommune,
Center for Økonomi og Analyse
– ansøgningsfrist den 8. juni.
• Sagsbehandler til Børn og Unge,
handicapområdet
– ansøgningsfrist den 25. maj.

Klagevejledning
Afgørelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet indenfor en frist på 4 uger af ansøger,
Miljøministeren, samt af enhver der må antages at have
en individuel, væsentlig interesse i sagernes udfald.

• Lærer til Sct. Jørgens Skole
- ansøgningsfrist den 22. maj.

En klage skal også sendes til Næstved Kommune,
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, Natur & Vand eller
landbrug@naestved.dk og skal være modtaget senest
tirsdag den 12. juni kl. 15.00. Klagen vil efterfølgende
blive sendt til Natur- og Miljøklagenævnet.

• Afdelingsleder til Næstved Ungdomsskole
- ansøgningsfrist den 21. maj.

Behandling af en klage ved Natur- og Miljøklagenævnets
er pålagt et gebyr på 500 kr. for privat personer og
3.000 kr. for alle andre klagere. Gebyret refunderes ved
medhold.

Landzonetilladelser
Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til:
• Genetablering af sø på cirka 1800 m2 og lovliggørelse
af sø på cirka 1400 m2 sø på matrikel nr. 10-a,
Tybjerg By, Tybjergvej 15, 4160 Herlufmagle.

• Skoleleder til Sjølundsskolen
- ansøgningsfrist den 21. maj.

• Skoleleder til Fladsåskolen
- ansøgningsfrist den 16. maj.
• Pædagog til Solstrålens Vuggestueafdeling
- ansøgnignsfrist den 16. maj.

Ansøgninger til
dagplejerjobbet

• Etablering af sø på 2000 m2 på matrikel nr. 7-a,
Kalby by, Holme-Olstrup, Kalbyvej 13,
4684 Holmegaard.

Vil du være dagplejer?

• Etablering af sø på 1000 m2 på matrikel nr. 6-b,
Ll. Tvede By, Næstelsø, Holmevej 66, 4700 Næstved.

• at du kan skabe et lærings- og udviklingsmiljø for
0-2 årige børn i omgivelser baseret på tryghed,
nærvær, anerkendelse og omsorg.

Klagevejledning
Myndigheder, foreninger og private, der har en
væsentlig interesse i afgørelserne, kan klage til
Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag
afgørelsen er offentliggjort.
Klagen sendes til Næstved Kommune, Rådmandshaven
20, 4700 Næstved eller til landzone@naestved.dk og
skal være modtaget senest tirsdag den 12. juni
kl. 15.00.
Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr
på 500 kr. for private og 3.000. kr. for andre. Du kan
læse mere om gebyr og klageregler på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk
For flere oplysninger kan kommunen kontaktes
på 5588 6080 eller landzone@naestved.dk

Jobbet indebærer:

• at støtte og motivere børnene med udgangspunkt
i deres kompetencer, så de har mulighed for at
udvikle sig til velfungerende, nysgerrige og glade
børn.
Hvis du mener du kan indfri det ovennævnte
helhjertet, er du velkommen til at sende en
uopfordret ansøgning til Næstved Dagpleje
Farimagsvej 65, 1. sal 4700 Næstved.
Så vil vi kontakte dig, når vi får behov for nye
dagplejere.
På nuværende tidspunkt viser prognoserne, at vi
muligvis kan bruge nye dagplejere i Distrikt Øst
tæt på Næstved centrum. Hvis du ønske yderligere
informationer, kan der søges på Dagplejens
hjemmeside www.dagplejen-naestved.dk

