Lokalrådet for Lille Næstved

Næstved, den 11. januar 2019
Referat fra ordinært lokalrådsmøde nr. 80.
Mødet blev afholdt tirsdag den 8. januar 2019 kl. 19.00 til kl. 21.30 på Lille Næstved Skole
Herlufsholmvej.
Til stede:
Arne Lundsby Andersen
Lissi Clausen
Steen Koguth
Jasper Westrup
Henrik Kähler
Troels Tjelum, Suppleant
Fraværende med afbud:
Susanne Tariq
Jørn Hamfeldt
Dagsorden og referat:
1

Godkendelse af referater lokalrådsmøde nr. 80 og eventuelt ændringer i dagsorden
Referat: Alt OK.

2.

Økonomi

3

Kommuneplanstrategi -

Referat: kr.17.004,84. Rådighedsbeløb for 2019 på kr. 10.000,- er endnu ikke modtaget.

Med reference til Forslag til Kommuneplanstrategi 2019 bilag 1 drøftes de relevante kapitler i udkastet mht. hvad
der kan være interessant for os i Lille Næstved. På seneste møde delte vi forberedelsesopgaven:
Jasper tager afsnit om Havnen
Jørn tager afsnit om Kultur
Lissi tager afsnit om Børn og Uddannelse
Steen tager afsnit om Erhverv
Henrik afsnit om Natur
Arne tager afsnit om Bymidten
Målet er, at vi får drøftet og udvalgt ideer samt besluttet, hvordan vi kommer videre i processen..
Vedr. afsnit om havnen og bymidten deltager vi i møde den 10. januar med kommunen, hvor kommunen vil
orientere om tankerne og ideerne bag byudviklingen på havnearealerne. Hvordan de griber arbejdet an samt
tankerne om borgerinddragelse mm. Derudover håber jeg, at vi også kan drøfte vor rolle i den proces.
Referat:
Havnen - Bymidten: Skabelsen af en ny bydel nær centrum er i fuld overensstemmelse med lokalrådets ønsker.
Det er en dristig strategi, hvor lokalrådet gerne bidrager med opgaver formuleret af kommunen. Et område der
især har vores interesse er adgangsvejene til den nye bydel og at adgangsvejene hænger sammen med den
gamle bydel, gerne ved på et tidligt tidspunkt at lave en helhedsplan for området. En betingelse for at komme i
gang er, at en del af Havnen flyttes til udkanten af Kanalen. For at komme i gang finder vi, at det ville være ideelt
at placere en ny svømmehal tæt på Kanalen.
Kultur og turisme: Strategisk bør de bevaringsværdige bygninger på Maglemølle udvikle sig til et kulturelt fyrtårn i
Næstved ved vandet. Der kunne således skabes en turistrute fra Karrebæksminde via fjorden til Maglemølle og
videre til Næstveds Middelalderby og tilbage til Karrebæksminde via bus.
Erhverv: Ideen om at virksomheder indenfor oparbejdningsindustri vil lokalisere sig på Maglemølle er en
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dødssejler. Med en placering midt i en by vil logistikken blive for besværligt og dermed for dyrt. Med udflytningen
af en havn til enden af kanalen vil det måske være muligt at få oparbejdningsindustri til Næstved. Ved kanalens
udmunding er der plads, der er kort afstand til Affald Plus industrianlæg, adgang til havn og til omfartsvej og
forhåbentlig en kommende motorvej.
Børn og Uddannelse: Umiddelbart har vi ikke kommentarer til det afsnit.
Natur: Det er vigtigt, at den grønne ring bevares evt. udbygges. I den forbindelse kunne det være en god ide at
lave skovrejsning i nogle af de områder, der i dag ikke kan bebygges på grund af skovbyggelinjer. Området
mellem Slagelsevej, den nye Nordre Ringvej og Susåen bør indgå i den grønne ring og fredes mht. bebyggelse.
Lokalrådets høringssvar i forhold til Kommuneplanstrategien behandles også på kommende møde den 5.
februar.
Lokalrådsformænd er inviteret af Linda Frederiksen til møde mandag den 21. januar kl.19-21 med fokus på
Kommuneplanstrategien og lokalrådenes muligheder.

4,

Om klassificering af veje i vort område.
Hvad gør vi? Teknisk udvalg behandler på mandag den 7. Omklassificering af veje i vort område, herunder at
belysningsudgiften skal fordeles ud på grundejerne. Jasper orienterer. Mere om emnet kan læses på
kommunens hjemmeside.
Referat: Efter oplysning fra Anders Østergaard Hansen, Teamleder Næstved Kommune forespørges Teknisk
Udvalg om der skal arbejdes med at ajourføre et materiale fra 2013, hvortil udvalget har sagt ja. Det drejer sig
udelukkende om klassificering af veje. Vi gennemgik et kort, som viste ændringerne i Lille Næstved. Vi drøftede
også konsekvenserne af at gå fra kommunevej til privat vej. Herunder hvad med kloarker, snerydning mm.
Derudover kom vi ind på, om det ville være en fordel at organisere sig i grundejerforeninger og om vi havde en
opgave med at være ”fødselshjælper”.
Konklusionen blev, at vi burde undersøge, hvad det konkret indebærer og fastholde punktet på dagsordenen.

5

Trafikplan - 5 årig handlingsplan
Notat med ønsker fra Lille Næstved blev sendt til Formand for Teknisk Udvalg, Teknisk direktør og Teamleder
Center for Trafik og Ejendomme. I brev henvises til tidligere fremsendt notat udarbejdet af Henrik.
Ønsker kan først medtages i år 2019. Arne kontakter kommunen for information om hvad og hvornår i 2019.
Referat: Trafikplan er rundsendt. Den rummer stort set ingen investeringer i Lille Næstved. Trafikplan - se
Byrådsmøde 18-12-2018, sag nummer 262.
Vi fandt det underligt, at problemerne vedr. Chr. Winters Vej, Engvej, Fabriksvej og Havnegade ikke var omtalt i
den 4 årige plan og Jasper lovede at følge op på sagen.
.

6

Belysningsplan
Orientering. 1. sept. Er der ansat ny person med ansvar for belysningsområdet (Alex Dybberger). Har talt med
Anders Østergaard Leder Team Trafik og aftalt at de er positive mht. at det er Lokalrådet der forestår et
arrangement, og at vi aftaler yderligere inden der inviteres til borgermøde
Arne kontakter kommunen for information om hvad og hvornår i 2019.
Referat: Teknisk Udvalg har på møde den 26-11-2018 sags nr.157 vedtaget en samlet belysningsplan. For Lille
Næstved indstilles at Gedebjergvej belyses - 280 m (vej) + 50 m (sti) 15 armaturer - budget 336.400 kr.
Vejstrækningen benyttes til og fra skolen for Halfdan Rasmussens Vej området. Der er vedhæftet kortskitser til
henvendelsen. Anbefaler Nyx eller tilsvarende vejarmatur. LPH = 4 meter. Afstand 24 meter (vej) og 20 meter
(sti).
Taget til efterretning.
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7

Informationer til borgerne i Lille Næstved.
Referat: Vi orienterer på Facebook om administrationens indstilling vedr. adgangsvej til etape 2 Klosterlunden og
vores brev i den anledning. Se punkt 8.

8

Korte informationer
Lokalplan Klosterlunden etape 2.
Referat: Jasper orienterede om, at administrationen har indstillet, at Chr. Winthers Vej skal være adgangsvej til
etape 2, Klosterlunden. Plan- og Erhvervsudvalget den 14. januar 2019. Vi besluttede, at det eneste vi nu kunne
opnå var at få hastighedsbegrænsende foranstaltninger på Chr. Winthers Vej og sikkerhed på skolestien, hvor
cykelstien krydser overgangen mellem Chr. Winthers Vej og Halfdan Rasmussens Vej. Jasper udarbejder
anmodning til kommunen.
.
Samspil Kommune Lokalråd – Arne
Samarbejdsaftale imellem kommune og lokalråd på plads og ikke mindst taget den i brug. På baggrund af jeres
tilbagemeldinger om deltagelse i arbejdsgruppen med medlemmer af Kultur- og Demokratiudvalget og
lokalrådene vil jeg foreslå, at følgende deltager i arbejdsgruppen: Anne Grete Kamilles (Lokalrådet for
Tappernøje og omegn), Arne Lundsby (Lokalrådet for Lille Næstved-området) og Lars Rude (Fensmark
Lokalråd).
Referat: Arne er indstillet til at deltage i arbejdsgruppen.
Kollektiv trafik – Arne Referat: Intet nyt
Ny skolestruktur – Lissi Referat: Afsluttet – punktet udgår
Mindre affald – Lissi Referat: Kort orientering fra møde den 13. dec. i Team Affald herunder bl.a. at
udarbejdelsen af ny affaldsplan - både nationalt og kommunalt - er rykket. Genanvendelsesprocent er på 2
måneder steget til 47,6 % (mål = 50% i 2022).
Nye grænser - Mail Lokalråd Vestlandet 4700, Arne Referat: Intet nyt
Levende demokrati i Næstved. Orientering Susanne Referat: Afventer Susanne
Havnen – Møde om havnen – Tidligere beslutning om invitation af Kristian Skov-Andersen er på ønskelisten.
Referat: Tages op på kommende møde i og med vi formentlig er klogere efter deltagelse i møde 10. jan.
Kulturpolitik:- Arne Jørn Referat: Afventer Jørn

9

Eventuelt. Referat: Intet

10

Næste møde – 5. februar

Med venlig hilsen Arne
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