
INVITATION
Kære frivillige foreninger i Næstved Kommune

Vil du være med til at fortælle om, hvordan du/
din forening kunne tænke jer at bruge området ved 

Nygårdsvej i fremtiden og være med til at skabe 
en ny fælles vision for et nyt rekreativt landskab i 

Næstved Kommune?

Næstved Kommune har igangsat arbejdet med en 
landskabsplan for et nyt rekreativt areal ved Nygårdsvej. 
Afsættet for arbejdet er, at vi i kommunen vil bruge arealet 
til at placere overskudsjord fra byggerier mv., samtidig 
med, at vi udvikler arealet til et nyt rekreativt landskab og 
naturområde, der kan give borgerne nye aktivitetsmuligheder 
og oplevelser – tæt på byen. 

Vi vil indlede vores arbejde om en landskabsplan for området 
med at byde alle jer, der ofte bruger de rekreative områder i 
Næstved Kommune, til et dialogmøde. Her kan I få mulighed 
for at fortælle om, hvordan I ser, at området ved Nygårdsvej 
kan bidrage positivt til nærområdet og supplere de rekreative 
muligheder, der allerede findes i dag, og hvad I ser som 
områdets største værdier og væsentlige udviklingspotentialer. 

På mødet vil der også være mulighed for at møde mange 
af de andre foreninger, vi har i Næstved og høre, hvad de 
tænker. 

Vi håber, at I vil bidrage med jeres viden og møde op 
den 24. maj kl. 17-19. Mødet afholdes i mødelokale 2, 
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. 

Du tilmelder dig dialogmødet ved at sende en mail til: 
blivhoert@naestved.dk.
Frist for tilmelding er den 18. maj 2022.

Vi håber på en udbytterig snak med gode input fra jer 
foreninger og brugere.

Program:
17.00 Velkomst – kort om projektet og dagens program. 
17.10 Indflyvning til landskabsplan og inspirationsoplæg.
17.25 Introduktion til rundbordssamtaler.
17.30 Rundbordssamtaler i grupper.
18.20 Fælles dialog om værdier/ønsker - input fra grupperne.
18.50 Tak for i dag og lidt om det videre arbejde.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © Næstved Kommune


