
August 2022 

 

 

 

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

 

Giv dit besyv med om kollektiv transport i 2023 
Næstved Kommunes trafikbestilling af offentlig transport for 2023 er i høring indtil d.18. september 2022. Det 

betyder at du kan sende dine forslag og bemærkninger, så busdriften bliver så god som muligt. 

 

Høringsmateriale er hele dagsordenspunkt 110 ”Beslutning om godkendelse af forslag til Trafikbestilling 

2023”, inkl. bilag fra Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets møde 15.08.22 

Høringssvar sendes til ctm@naestved.dk eller pr. post til Center for Teknik og Miljø, Rådmandshaven 20, 

4700 Næstved. 

 

 

Søg tilskud fra Bredbåndspuljen – og få hurtigere internet 
Hvis I bor i et landområde og har under 30Mbit/s download og/eller 5Mbit/s upload, kan I gå sammen om et 

fælles projekt og søge Statens Bredbåndspulje om tilskud til hurtigere internet. Næstved Kommune giver et 

tilskud på yderligere 1.000 kr. pr. adresse, hvis I opnår tilskud fra Bredbåndspuljen. 

 

Fælles projekter skal indsendes til Bredbåndspuljen 19. september. Læs mere på Styrelsen for 

Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside, og kontakt dem for at få vejledning. 

 

 

Tag til provinsens Folkemøde på Møn 19.-20. august 
Folkemøde Møn er provinsens folkemøde. Her sætter man potentialerne i provinsen til debat og taler om det 

gode liv i alle aldre i provinsen. Fredag er især for de unge, og her deltager uddannelsesinstitutionerne. 

Læs mere og se programmet på Folkemøde Møns hjemmeside 

 

 

Søg tilskud til aktiviteter i Lokalrådenes Ekstrapulje 

Der er fortsat midler i Lokalrådenes Ekstrapulje 2022 – så hvis I har projekter og arrangementer, der er med 

til at løfte aktivitetsniveauet i jeres område, kan I søge om tilskud. Alle lokalråd kan ansøge – og bylaug, 

foreninger m.fl. skal søge igennem lokalrådene. Kontakt jeres lokalråd for at høre om det er relevant for jer. 

Find kontaktoplysninger til lokalrådene her. 

 

 

Få inspiration til Vild Natur på Naturens Dag 11. september 
Deltag i insektvædeløb, byg en redekasse, spil naturbingo eller få idéer til en Vildt pæn have når vi holder 

Naturens Dag den 11. september, i Rådmandshaven i Næstved by kl. 10-16. Måske kan en rundvisning i 

den nye Vilde Rådmandshave hjælpe jer i gang med at gøre noget for den vilde natur? 

Kl.15 uddeles kommunens Grønne Pris for en særlig indsats for klima, miljø, natur eller friluftsliv. 

Program kommer i kalenderen på Mærk Næstved.  

 

 

Bliv medlem af et europæisk netværk – meld jer ind i Venner af Europa 
Har du, eller jeres forening, lyst til at møde andre europæere gennem bl.a. sport, teater og musik, formidler 

Venner af Europa kontakter gennem deres netværk af europæiske venskabsbyer. 

https://dagsordener.naestved.dk/vis?id=9bb7a2d4-665e-4b80-b29c-a59150179e24&punktid=03cb8f4f-3b23-4132-b4dc-9bdc68ff57cb
https://dagsordener.naestved.dk/vis?id=9bb7a2d4-665e-4b80-b29c-a59150179e24&punktid=03cb8f4f-3b23-4132-b4dc-9bdc68ff57cb
mailto:ctm@naestved.dk
https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/bredbaand/bredbaandspuljen
https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/bredbaand/bredbaandspuljen
https://www.folkemoedemoen.dk/
https://www.naestved.dk/kommunen/borgerdialog-og-borgerinddragelse/lokalomraader-lokalraad-og-bylaug#lokalraad
https://www.maerknaestved.dk/
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Venner af Europa er en forening, hvis formål er at knytte bånd over landegrænserne i Europa gennem 

kulturelle, uddannelsesmæssige eller personlige kontakter og udvekslinger. Der er 28 lande i netværket, som 

mødes 3-4 gange om året. Læs mere på Venner af Europas hjemmeside. 

 

 

Hvad betyder varmeplanen for jeres område? 

Næstved Kommunes varmeplan 2022-2030 har været i høring. Der er kommet 97 høringssvar, og planen er 

blevet rettet til. Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget godkendte den 8.august forslag til Varmeplan 2022-

2030, og nu skal Byrådet behandle planen den 30. august. 

Varmeplanen er et politisk værktøj, der sætter mål og retning for varmeforsyningens udvikling og 

planlægning. Se udvalgets godkendelse her, med link til planen, og hvidbog med høringssvar i bilag. 

 

 

Afkobling fra naturgas er blevet gratis! 
Statslige puljemidler gør det gratis at frakoble sig naturgas, hvis man skifter til f.eks. fjernvarme eller en 

varmepumpe (så længe der er puljemidler, og kriterierne er opfyldt). Læs mere hos gasselskabet Evida, som 

administrerer ordningen.  

 

 

Ny portal gør det nemmere at følge og debattere lokalplanudvikling  
Næstved Kommunes nye digitale Lokalplanportal giver overblik over både gældende lokalplaner og forslag til 

lokalplaner, som er i høring. Som noget nyt kan man se forslag til lokalplaner under udarbejdelse. Fremover 

skal høringssvar indsendes via Lokalplanportalen, og alle høringssvar bliver synlige, når de er afsendt.  

Lokalplanerne bliver fremover digitale og tilgås bedst på computer og tablet. Alle planer kan fortsat 

downloades som pdf og printes. Læs mere, og gå til Lokalplanportalen. 

 

 

Hvordan skal politikere og lokalsamfund samarbejde?  

I maj-juni samlede Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget lokalrådene til fire dialogmøder rundt om i 

kommunen. Nu inviterer udvalget lokalrådene til en fælles samarbejdsworkshop 13. september om dialog og 

samarbejde om lokal varmeforsyning, klimahandlingsplan/DK2020, trafikhandlingsplan, 

planstrategi/Kommuneplan, konkrete tiltag og arbejder samt mobilisering og udvikling af lokalråd. 

Læs om workshoppen i dagsorden fra Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgsmøde 15. august. Se også 

referater af dialogmøderne og rapport med behovsanalyse om samarbejde imellem lokalråd og kommune. 

Kontakt dit lokalråd, hvis du har gode råd, ideer og spørgsmål, som du gerne vil have taget med til mødet. 

Find kontaktoplysninger til lokalrådene her.  

 

 

Deltag i Klimafolkemødet 1.-3. september i Fredericia 
Vær med når hele Danmark drøfter klimahandling og kom hjem med inspiration til lokale løsninger. Lørdag 

kl.13 sætter Klimafolkemødet fokus på Grønne landsbyer. Hør hvordan beboerne på Ærø og i landsbyen 

Stjær har skabt klimavenlige lokalmiljøer, bliv klogere på motivation til fælles handling, og diskuter med nogle 

af landets toppolitikere, hvordan vi baner vejen for endnu flere lokale grønne initiativer i landdistrikterne. 

Det er gratis at deltage. Læs mere og se programmet her. 

 

 

I Tappernøje hylder de foreninger og fællesskaber med frivilligfest og 

fremtidsværksted! 
I Lokalområdet for Tappernøje, Snesere og Everdrup sogne har de det seneste år gennemgået en 

Bæredygtig Lokal Udviklingsproces (BLUP). Nu samles 75 frivillige d.1. oktober for at hylde de frivillige 

fællesskaber og sætte retning for fremtiden. 

Læs BLUP Tappernøje, Snesere og Everdrup sogne 2022. 

Se program for Frivilligfest. 

https://vennerafeuropa.dk/
https://dagsordener.naestved.dk/vis?id=aee5f52c-d2de-4c2c-bf0b-1ca4b10318cb&punktid=05f11552-5bc0-4759-8064-0448fe2f33b8
https://evida.dk/frakobling/
https://www.naestved.dk/bolig-og-miljoe/byg/lokalplaner
https://dagsordener.naestved.dk/vis?id=9bb7a2d4-665e-4b80-b29c-a59150179e24
https://www.naestved.dk/kommunen/borgerdialog-og-borgerinddragelse/lokalomraader-lokalraad-og-bylaug#lokalraad
https://klimafolkemoedet.dk/klimafolkemodet-inviterer-til-samarbejde-om-den-storste-begivenhed-til-dato/
https://www.naestved.dk/media/lpbmafkw/rapport-blup-tappernoeje-snesere-everdrup-2022.pdf
https://www.naestved.dk/media/rkfbdede/frivilligfest.pdf
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Bænke til eftertænksomhed i Lokalområde Fladså 
Lokalråd Fladså har solgt inventaret fra Mogenstrup Kro. En del af pengene er blevet brugt til fire 

tænkebænke ved de fire kirker i Hammer, Vester Egesborg, Mogenstrup og Næstelsø. 

Læs artikel fra Sjællandske om Tænkebænke. 

 

 

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) 

 

Find dette, og det tidligere nyhedsbrev, på naestved.dk: https://www.naestved.dk/kommunen/nyt-for-

lokalomraader 

https://www.naestved.dk/media/4dol1irw/sn-2022-07-22-taenkebaenke.pdf
https://www.naestved.dk/kommunen/vejledning-om/abonnement
https://www.landdistrikterne.dk/
https://www.naestved.dk/kommunen/nyt-for-lokalomraader
https://www.naestved.dk/kommunen/nyt-for-lokalomraader

