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LOKALDEMOKRATI OG MEDBORGERSKAB 
Nyhedsbrev for lokalråd, bylaug, foreningsliv og andre medborgere 

 
 

Vær med til at skabe udvikling og innovation i lokalsamfund på Sydsjælland 
LAG Sydsjælland inviterer til stiftende generalforsamling af en ny Lokal Aktionsgruppe (LAG) 13. juni kl.19 

på Holmegaard Værk. Tilmelding 8. juni til rikke@dividendo.dk. 

De lokale aktionsgrupper skaber udvikling og innovation i lokalområderne, blandt andet ved at uddele EU-

tilskudsmidler til projekter. 

Læs mere på LAG Sydsjællands hjemmeside 

 

 

Søg om tilskud til vedligeholdelse af gadekær og grønne områder inden 24. juni 
Gadekær er ofte anledning til fællesskaber i landsbyer. Derfor støtter Næstved Kommune, når borgere går 

sammen om at vedligeholde fællesarealer. Aktive bylaug kan søge om tilskud på 3.000 kr. årligt til at 

vedligeholde grønne arealer f.eks. omkring gadekær. Se kriterier og hvordan I søger. 

 

 

Ungdomspuljen giver tilskud til din idé, hvis du er mellem 13 og 25 år 
Hvis du vil være med til at løfte dit lokalområde og gøre der hvor du bor endnu mere interessant, kan du 

søge op til 10.000 kr. Udfyld skemaet på Næstved Ungdomsskoles hjemmeside og få sparring og hjælp til dit 

projekt. 

Se videoer om projekter der har fået støtte af Ungdomspuljen. 

 

 

Deltag i Fællesskabsstafetten 2022 
Der er et hav af frivillige fællesskaber og aktiviteter i Næstved Kommunes lokalområder. De bliver nu  

bundet sammen af en Fællesskabsstafet den 25.-30. september 2022. 
Læs om hvordan I kan være med på Frivilligcentrets hjemmeside. 

 

 

Bliv Årets Landsby – ansøg senest 14. juni 
Bor du i en fantastisk landsby? – Lige nu kan I sende en ansøgning og komme i betragtning som Årets 

Landsby 2022. Temaet for Årets Landsby er ’En landsby, hvor vi tager hånd om hinanden’. I år kan 

landsbyer med op til 1.500 indbyggere sende deres ansøgning frem til 14. juni. 

Læs mere hos Landdistrikternes Fællesråd. 

Hovedpræmien er 50.000 kroner og 20.000 kroner til en kåringsfest. 2. og 3. pladsen honoreres hver med 

25.000 kroner. 

 

 

Bæredygtigt lokalsamfund – online infomøde 1. eller 20. juni. 
Gør som de har gjort i Tappernøje – og lav en bæredygtig lokal udviklingsplan (BLUP) for jeres område. 

BLUP-sekretariatet holder to online informationsmøder 1. juni og 20. juni kl.19:30.  

Se programmet og tilmeld dig. 

 

 

 

 

mailto:rikke@dividendo.dk
http://www.lag-sydsjaelland.dk/
https://www.naestved.dk/kommunen/lokalomraader/gadekaer
https://naestvedung.nu/?open=768
https://www.youtube.com/channel/UCRSjyzu2kfp3UYPfNu4HTfQ
https://www.frivilligcenter-naestved.dk/faellesskabsstafetten/for-frivillige-faellesskaber
https://www.landdistrikterne.dk/aarets-landsby/
https://www.blup.dk/info-mode-blup-landsby
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Deltag i gratis workshop om borgerdrevne dagligvarebutikker 13. juni i Kolding 
Hvis I ønsker at forbedre jeres muligheder for at etablere eller videreudvikle en borgerdreven 

dagligvarebutik, kan I deltage i denne workshop for potentielle ansøgere til Bolig- og Planstyrelsens pulje til 

borgerdrevne dagligvarebutikker. 

Læs mere om workshoppen. 

 

 

Vidste du – at alle kan benytte Flextur? 
Som supplement til den kollektive transport, kan du bestille en flextur, når du skal rundt i Næstved 

Kommune. En flextur er en fleksibel samkørsel, som kan benyttes af alle. 

Læs hvordan du booker en flextur, og hvad du skal være opmærksom på.  

 

 

Modtag nyheder, politiske dagsordener m.m. direkte 

Husk at du kan abonnere på: 

- Nyheder, dagsordener og referater på naestved.dk, under vejledning om abonnement.  
- Nyheder fra Landdistrikternes Fællesråd (rul ned i bunden af siden for at tilmelde) 

 

 

https://www.livogland.dk/sites/livogland.dk/files/dokumenter/vedhaeftninger/workshop_om_puljen_til_borgerdrevne_dagligvarebutikker.pdf
https://www.naestved.dk/bolig-og-miljoe/trafik/flextur#lav-en-fast-aftale-f7
https://www.naestved.dk/kommunen/vejledning-om/abonnement
https://www.landdistrikterne.dk/

