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  Der foretages udlæg for 
restancer

  Fra den 18. februar foretager Næstved Kommune udlæg 
for ejendomsskat, renovation og andre kommunale ydel-
ser, der har haft betalingsfrist mandag den 10. februar 
eller tidligere. 

 
  Udlægget sker i henhold til Lov om inddrivelse af gæld til 

det offentlige.

  Generalforsamling 
Holme-Olstrup/Toksværd 
Lokalråd 

  Der er generalforsamling i HOT lokalråd torsdag den 
26. marts kl. 19.00 i Aktivitetshuset, Toksværd. Dags-
orden i henhold til vedtægterne. Indkommende forslag 
skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før. 
Læs mere på maerkhot.dk

  Generalforsamling 
Lokalrådet for Tappernøje, 
Snesere og Everdrup sogne 

  Der er generalforsamling torsdag den 26. marts 
kl. 19.00 i Tappernøje Forsamlingshus. Dagsorden i 
henhold til vedtægterne. Indkommende forslag skal være 
bestyrelsen i hænde senest 10 dage før. Læs mere på 
www.maerktappernoeje.dk/lokalraadet

  Generalforsamling for Grøn 
Omstilling 

  Der er generalforsamling onsdag den 11. marts 
kl. 19.00-21.30 på Næstved Bibliotek, Kvægtorvet 4-6 i 
Næstved. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være 
skriftlige og formanden i hænde senest den 1. marts. 
Ønsker du at stille op til valg til bestyrelsen, så kontakt 
formanden.

  Før generalforsamlingen starter vi med, at "Stop Spild 
Lokalt (Næstved)" ved leder Betina Sediek holder et 
oplæg om foreningens arbejde.

  Kontakt formanden Jakob Jespersen på 
langevraa@yahoo.com

  Borgermøde og Valg til Husrådet 
Multihuset Sydpolen

  Onsdag den 11. marts kl. 19.00 i Café Sydpolen, 
Parkvej 109 i Næstved. Brænder du for at arrangere 
foredrag, musikaftener, fællesspisning eller andre sjove 
aktiviteter, så hør om alt det spændende, der foregår her. 
Måske får du lyst til at være en af de frivillige eller lade 
dig vælge til husrådet. Der serveres kaffe og the. 

 
  Der er fællesspisning med stegt fl æsk og persillesovs 

kl. 18.00 inden generalforsamlingen. Tilmelding til spis-
ning med antal, SMS til 2577 9942. 

  
  Dagsorden kan ses på ophæng, facebook: Sydpolen, 

eller www.sydpolen.eu.

  KOL opfølgning & kaffe for 
tidligere KOL kursister

  Er du tidligere KOL kursist, så kan du deltage i forårs-
opfølgning på Næstved Sundhedscenter onsdag den 
15. april kl. 13.00-15.00. Det foregår på Præstøvej 67 
i Næstved, i lokale E på 2. sal. Vi vil tage aktuelle emner 
op og måske synge lidt sammen.

Har du hørt, at …

Biblioteket
Tid til noveller 
Fredag den 28. februar kl. 15.00-15.45 er der novelleoplæs-
ning på Næstved Bibliotek. Lyt til en god historie sammen med 
andre og få måske en snak om den. Forårets sidste oplæsning 
er: fredag den 27. marts kl. 15.00-15.45. Gratis, bare mød op. 

Nyt fra Næstved for sidste 
gang i avisen 
Fra næste uge vil Nyt fra Næstved ikke længere være en del af 
Ugeavisen. Økonomiudvalget har besluttet at digitalisere Nyt 
fra Næstved for at spare annonceudgifterne til det. Du kan dog 
stadigvæk fi nde kommunens nyheder og informationer på 
www.naestved.dk/nyheder og du kan se arrangementer på 
mærknæstved.dk.  

Fra slutningen af marts måned får du også mulighed for at få 
nyheder direkte på mail. Her går vi i luften med en ny udgave 
af kommunens hjemmeside www.naestved.dk, hvor du kan 
abonnere på vores nyheder.

Digitaliseringen af Nyt fra Næstved er en del af en besparelse 
på 3 mio. kr., som Byrådet aftalte i deres budgetforlig.

Byrådsmøde 
Næstved Byråd holder ordinært møde tirsdag den 25. februar 
kl. 18.30 i Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal i Næstved.

Du kan se dagsorden og udskrift af protokol på Rådhuset i Tea-
tergade og på kommunens biblioteker.

På www.naestved.dk/ByraadPolitik kan du se dagsorden til mø-
det fra onsdag eftermiddag før mødet og se referatet fra onsdag 
efter mødet. Det er også her, du kan følge Byrådets møder 
online og se videooptagelser fra tidligere møder.

Spørgetid
Efter Byrådets ordinære åbne møde er der spørgetid i højst 
30 minutter. Har du spørgsmål til byrådet se www.naestved.dk/
byraadsmoederspoergetid.

Tilskud til gadekærs-
projekter 
Bylaug kan søge om tilskud til forskønnelse og forbedring af 
gadekær. Der kan højst søges om 10.000 kr. Det forudsættes, 
at bylauget er medfi nansierende med 50% af udgifterne til 
projektet. 

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af hvilke tiltag, der 
søges om fi nansiering til, et budget for forskønnelsesprojektet 
samt dokumentation for medfi nansiering. Ansøgninger sendes 
til gadekaer@naestved.dk inden fredag den 1. maj 2020. 
Se mere på www.naestved.dk – Søg ”Alt om gadekær”.

Søg penge til friluftsliv og 
natur 
Har du et godt projekt, som styrker og forbedrer natur og fri-
luftsliv? Så kan du nu søge om midler fra vores Grøn Plan-pulje. 
Puljen er på 310.000 kr.

Ved prioriteringen af ansøgningerne lægger vi vægt på følgende 
kriterier:

•  Adgang til naturen og de rekreative værdier forbedres
• Bred opbakning fra bylaug, lokalråd eller foreninger
• Frivilligt engagement i forbindelse med drift og vedligehold
•  Ansøger bidrager selv med penge eller har fået støtte fra 

anden side
•  Sjældne og truede dyr og planter sikres
• Forbedring af biodiversiteten – også i byer
• Viden om naturen understøttes

Send ansøgning med beskrivelse og budget til 
natur@naestved.dk senest onsdag 1. april 2020. 
Teknisk Udvalg vælger hvilke projekter, der modtager støtte, 
og du kan forvente svar senest mandag den 1. juni 2020.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Sabine Meyer på 5588 6164 eller Katarina Sophie Buyse på 
5588 6114.

Verdens høredag 2020 
I anledning af Verdens høredag inviterer ViSP til foredrag 
tirsdag den 3. marts.

•  Kl. 10.00-11.00 på Faxe Sundhedscenter, Præstøvej 78 i Faxe, 
Lokale Ll. Linde

•  Kl. 14.00-15.00 på ViSP, Birkebjerg Allé 3 i Næstved, Cafeen

Foredraget handler om:

• Hørelse og høretab
• Hvordan man får nye høreapparater
• Hvad man kan forvente af høreapparater
•  Hvilke muligheder der fi ndes i forbindelse med høreapparater 

(program, streaming, volumenkontrol mm.)

Foredraget er gratis, bare kom – om du er erfaren bruger, eller 
du skal have høreapparat for første gang. Foredragsholdere er 
hørekonsulenter Christina Hill og Stine Daugaard.

Forenings- og Fritidskon-
ference 2020
Kom til Forenings- og Fritidskonferencen 2020 lørdag den 
18. april kl. 9.00-18.00 på Grønnegade Kaserne Kulturcenter 
i Næstved.

Programmet er fyldt med spændende oplægsholdere og god 
underholdning. Du vil møde en masse aktive foreningsledere, 
trænere og bestyrelsesmedlemmer fra det folkeoplysende 
foreningsliv og fra aftenskolerne, men også ildsjæle fra de kul-
turelle og sociale foreninger samt lokalrådsmedlemmer.
På dagen vil kulturministeren holde åbningstalen. Du kan delta-
ge i 2 ud af 13 mulige workshops, høre en fremtidsforsker give 
sit bud på, hvad fremtiden bringer for foreningslivet og opleve 
satiregruppen MAGT levere skarpsindige og morsomme pointer 
om civilsamfundet. Vi afslutter dagen med tapas og networking 
med de andre deltagere.

Læs mere på www.naestved.dk/foreningsogfritidskonference 

Udbud af jordbrugsparceller 
i Sandby ved Glumsø 
Næstved Kommune udbyder 3 jordbrugsparceller på grænsen til 
det åbne land i Sandby. 

Parcellerne giver mulighed for hobbylandbrug med mindre 
dyrehold, gårdbutik, værksted med mere. Lokalplan 042 giver 
desuden mulighed for at anvende nye teknologier og moderne 
materialer, f.eks. hvis man ønsker at bygge med en særlig grøn 
profi l. 

Grundene er delvist byggemodnede med stik til vand og spil-
devand, og de sælges for højeste bud og til en mindstepris på 
187.500 kr. inklusiv moms.

Grundene udbydes efter reglerne om offentligt udbud, og skal 
derfor være udbudt i mindst 14 dage, inden der kan ske et salg. 
Der vil derfor først blive taget stilling til de indkomne købstilbud 
den 2. marts og køberne vil få besked umiddelbart derefter.

Købstilbud skal afgives på en købstilbudsblanket og kan frem-
sendes med mail til grundsalg@naestved.dk eller med alminde-
ligt brev, markeret ”Købstilbud”.

Købstilbudsblanket, udbudsvilkår med mere fås via 
www.naestved.dk/grundsalg eller ved henvendelse til 
Næstved Kommune, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved, 
5588 5020, grundsalg@naestved.dk.
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Stillinger
Se alle opslag på www.naestved.dk/Job

Middagsmusik med Rasmus Hedeboe og Nana Jacobi 
Lørdag den 29. februar kl. 12.00-13.00 på Næstved Biblio-
tek med Rasmus Hedeboe, som har besøg af debattør, feminist 
og musiker Nana Jacobi. Hun er på vej med sit fjerde album, 
som er det første på dansk. Gratis, bare mød op. 

Stress dig sund – foredrag med Carsten Juul 
Mandag den 2. marts kl. 19.00-21.00 på Næstved Biblio-
tek, Lille scene. Psykolog Carsten Juul, som har skrevet bogen, 
Stress dig sund (2019), holder foredrag om opgør med stress-
myterne. Han fortæller om den metakognitive terapi, som giver 
den stressramte metoder til at udvikle nye måder til at styre 
bekymringerne på. ”Det er nemlig dem, der er grund til stress 
– og intet andet” (citat Carsten Juul). Gratis, men tilmelding. 

Det er bare en virus – livestreaming i Bio Næstved
Tirsdag den 3. marts kl. 19.00-21.00 fortæller Anders 
Fomsgaard om de virus, der rammer os mennesker. Hør om 
de vigtigste kendetegn, hvordan de opfører sig, hvordan de 
”tænker”, og hvordan virusforskerne er nødt til at tænke og 
arbejde i kampen mod dem. Det er et naturvidenskabeligt 
foredrag, der foregår som livestreaming i Bio Næstved. Gratis, 
men tilmelding på www.bio12345.dk/program/gratis-foredrag.

Børnebøger, kaffe og croissanter 
Torsdag den 5. marts kl. 19.30-21.00 holder vi café-aften 
for forældre, bedsteforældre og andre interesserede på Næst-
ved Bibliotek, Lille scene. Fokus er på børnelitteraturen til de 
5-9-årige netop nu. Kaffe og en croissant serveres undervejs. 
Gratis, men tilmelding. 

•  Fællessang på Næstved Bibliotek
Hver fredag kl. 10.10. Vi synger fem sange akkompagneret 
af en pianist. Hver sang præsenteres med en historie.

•  Gratis håndarbejdscafé 
På Næstved Bibliotek hver tirsdag, Glumsø Bibliotek hver 
onsdag og på Fensmark Bibliotek hver torsdag. Alle steder 
kl. 14.00-16.00. 

•  IT-vejledning på Næstved Bibliotek
Mandag, onsdag og torsdag kl. 10.00-13.00 samt tirsdag 
og torsdag kl. 14.00-17.00. Hør om at være IT-frivillig hos 
Pinaki Thorlin på 5588 4142 eller pthor@naestved.dk

•  IT-klubber i Næstved og omegn 
Mandage kl. 15.00-17.00 - Musiklokalet på Sydpolen, 
Parkvej 109, Sydbyen.
Tirsdage kl. 10.00-12.00 - Fuglebjerg Bibliotek, 
Byagervej 1, Fuglebjerg.

Hør om IT-klubber hos Lars Ovesen på 5588 4154. 

•  Få hjælp til dansk 
Hver mandag og torsdag kl. 15.00-17.00 i caféområdet 
”Verdenshjørnet” på Næstved Bibliotek for fl ygtninge og 
indvandrere. 

•  Gratis retshjælp – Advokatvagten 
Hver torsdag kl. 16.00-18.00 på Næstved Bibliotek. 
Du kan trække et nummer fra kl. 15.00. Medbring 
alle relevante dokumenter.

Læs mere, tilmeld dig eller
køb billetter på www.naesbib.dk
med mindre andet fremgår.
køb billetter på www.naesbib.dk


