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Årsberetning
Først og fremmest vil Lokalrådet for Ll. Næstved ønske
alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
Lokalrådet har gennem 2019 deltaget i flere
sammenhænge for at påvirke udviklingen i vores
område. Samarbejdet med Næstved kommune er positivt
og konstruktivt. Direkte målbare resultater er svære at
gøre op, men vi er overbeviste om, at vores dialog med
kommunen og vores konstruktive forslag har en god
påvirkning.
Udbygningen af Klosterlunden og Baunehøjudstykningen
samt den hermed forbundne forhøjede trafikbelastning af
Chr. Winthers Vej og H.C. Andersensvej har stadig vores
fokus.

Trafiksikkerheden i vores område er vigtig. For at
undgå personskader har vi hele tiden i tankerne at
begrænse hastigheden og den tunge trafik, så vi
beskytter de bløde trafikanter, herunder vores skolebørn
mest muligt.
I den nye 5-årige trafikplan fik vi desværre ikke megen
indflydelse, men vi fortsætter arbejdet.

Belysningsplanen gik det lidt bedre med. Vi har
fået belyst stien gennem den lille skov langs Karrebækvej
og kommunen har indstillet til at der kommer lys på
Gedebjergvej fra Fodbygårdsvej og op til stien ind til
Halfdan Rasmussens Vej.
Kommunestrategiplanen arbejdede vi meget
med. Vi deltog i borgermødet og fremsendte
efterfølgende vores kommentarer. Her pegede vi på de
bevaringsværdige bygninger på Maglemølle som
turistmagnet sammen med Næstveds middelalderby. Vi
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pegede på manglende strategi med velfærden for vores
svageste medborgere og har efterfølgende kritiseret
besparelserne på Varmestuen. På erhvervssiden pegede
vi på muligheden for at Ressource City flyttede med
erhvervshavnen udenfor kanalen.

Erhvervshavnens udflytning og de muligheder
det giver i inderhavnen betyder meget for vores område.
Vi ønsker at planlæggerne får skabt en overordnet
trafikplan, som giver nogle gode veje til og fra havnen
med respekt for vores beboere og de bløde trafikanter.
Lokalrådet har derfor haft et indledende møde med den
politiske styregruppe for havnens udflytning, og vi håber
at den på mødet positive dialog fortsætter.
Den nye affaldsordning blev rullet ud 1. okt.
2018. Lokalrådets repræsentant i følgegruppen har
gennem hele året holdt rådet informeret om arbejdet og
videregivet vores holdninger til kommunen. Arbejdet er
ikke færdigt endnu, der forestår stadig opfølgningsmøder
i 2020.

Omklassificering af veje i hele Næstved
kommune er og vil blive en lang proces. Det handler om
hvilke veje der skal være offentlige og hvilke skal være
private fællesveje. Det vil helt sikkert berøre flere
grundejere i vores område, så vi har tilbudt Teknisk
Udvalg at tage aktiv del i formidlingen til vores beboere.

Ny samarbejdsaftale mellem Næstved
kommune og alle Lokalrådene er netop blevet
vedtaget og vores repræsentant i arbejdsgruppen har
deltaget i flere møder. I foråret 2020 skal den så
implementeres i alle Lokalrådene. Det lover rigtig godt
for dialogen og samarbejdet.
2020 bliver endnu et spændende år. Vi vil arbejde for at
få borgerne i Lille Næstved lidt mere på banen i 2020.
Der er mange muligheder for at få indflydelse og vi
starter foråret med at se på mulighederne for at lave et
Findveji projekt. 'Find vej i Danmark' er en forenklet
udgave af orienteringsløb - en slags skattejagt, der
bringer dig gennem skoven, parken eller byen på jagt
efter poster.
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Ny formand
I forbindelsen med konstituering i 2018 besluttede
Lokalrådet at Jasper Westrup fra den 1. januar 2020
overtager formandsposten og at Arne Lundsby Andersen
fra samme dato fortsætter i Lokalrådet som
næstformand. Arne Lundsby Andersen har været
formand for Lokalrådet siden 4. april 2006 og ønskede i
forbindelse med konstitueringen at Lokalrådet valgte en
ny formand fra 1. januar 2020.
Lokalrådet takker Arne Lundsby Andersen for de mange
berigende år som rådets formand.
Endnu en gang glædelig jul og et lykkebringende nytår.
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