Formandens beretning 2016
Så blev det atter tid, til at holde generalforsamling, i Lokalråd
Fladså og dermed er det tid at gøre status på, hvad året er gået
med.
Ja, vi startede lidt turbulent, kort efter sidste GF forlod et medlem
bestyrelsen og et andet medlem trak sig efter gensidig aftale, hans
arbejdspres var for stort til, at det gav mening at fortsætte i
lokalrådet.
Sidste gang var det ikke muligt at få valgt to suppleanter og
bestyrelsen fik derfor generalforsamlingens tilladelse til, selv at
finde to.
Det lykkedes, lige fra starten kom Anne til, Anne bor på Lovvej, og
tog straks fat på arbejdet som referent, senere på året kom
Susanne til, Susanne bor i Ring. Det var godt, også at blive
repræsenteret der.
Vi skulle gerne have valgt to nye suppleanter i aften.
Hvad har vi så brugt tiden på?

Vi har lavet en del høringssvar.
Vi har lavet høringssvar på børne-unge området, til kommuneplanen,
om busdriften ind over Hammer, og sidst men absolut ikke mindst, på
skoleområdet i efteråret. Især den sidste var en omfattende
omgang.
Lokalråd FLADSÅ kunne i lighed med alle kommunens øvrige lokalråd
og stort set samtlige skolebestyrelser ikke bakke kommunens forslag
op. Forslaget var en udhuling af det lokale demokrati omkring
skolernes drift, og byrådets ansvar for at bestemme over hvor og
hvordan der etableres skoleårgange er nu overgået til 6
distriktsledere der forventeligt vil blive holdt i økonomisk kort snor.
Byrådet valgte at tilsidesætte samtlige indsigelser

Vi har også holdt et borgermøde om planerne om en (materielplads)
plads for salg af grus og sten i Mogenstrup på det område hvor den
gamle genbrugsplads lå. Lokalrådet foreslog at pladsen i stedet
etableredes på arealer ved genbrugspladsen på Bøgesøvej. Vi hørte
ikke mere om sagen, - men har erfaret, at planen er blevet
skrinlagt.
Vi har også været stærkt inde over den nye forsøgsordning for
Borgernært Politi, vi fik udpeget to repræsentanter, fra
lokalområdet, til at være forbindelsesled mellem borgerne og politiet.
Jeg kan nævne at det er Jørgen Rasmussen, Lovvej. samt Jacob
Linsdell, Hammer.
Disse repræsentanter kan kontaktes hvis der er noget I går og er
urolige for, noget som I synes ser mistænkeligt ud. Der vil så blive
taget kontakt til politiet som ser på sagen.
Men HUSK, er det akutte sager så er det de sædvanlige
kanaler/telefonnumre man ringer til.
Lokalråd Fladså har indkøbt og opsat to infoskærme, en i
Dagli’Brugsen i Mogenstrup og en i Fladså Hallen. De er blevet rigtig
godt modtaget, mange foreninger, samt kommunen, bruger dem til at
få deres budskaber ud. Skærmene passes af Chris Hermansen. Sig til
hvis I har noget på hjertet der har almen interesse for
lokalsamfundet.
Vi er repræsenteret i NKs udvalg der arbejder med den nye
skraldeordning som kommer de nærmeste år. Som nogen måske
bemærkede, var Mogenstrup med i en forsøgsordning med pap i
aviskontaineren. Forsøget gik godt, måske bliver det permanent i hele
kommunen.
Vi har også haft repræsentanter med ved planlægningen af
busdriften, det er lykkedes at få busserne til, igen, at køre over
Hammer, i et forsøg på tre år. Der arbejdes stadig på forbedringer
af køreplanen. Vi følger nøje med i den udvikling.

Vi har også været ude af huset og holdt møder.
I foråret var vi i Næstelsø Menighedshus, for at møde borgerne der
og i efteråret var vi i Hammer forsamlingshus. Vi har også planer om
at komme ud nye steder i år.
Vi har også holdt orienteringsmøde om Borgernært Politi, på
Fladsåskolen.
Axel Ahm fortalte om ordningen, Borgernært Politi, samt orienterede
om indbrud og forebyggelse af indbrud.
En af årets helt store begivenheder var aftenmødet på Mogenstrup
Kro. 140 mennesker mødte op for at høre om Bjørn Ibsens planer for
en Golfhøjskole, det var en god aften som huskes længe.
Desværre blev planerne ikke til noget lige nu, det lykkedes ikke at
finde et boligselskab der ville gå ind i sagen om de almennyttige
boliger.
Det arbejdes dog stadig med planer for den gamle kro, vi må se hvad
tiden bringer. Borgmester Carsten Rasmussen deltager i dette
arbejde. Vi havde ham hjemme hos mig, til et lille orienteringsmøde i
fredags, hvor Chris og Jørgen P deltog. Der holdes møde igen den 12
april hos borgmesteren. Der holdes også møder med andre, mulige
interesserede, men hvad der kommer ud af det vides ikke endnu. Vi
skal nok orienterer.
Vi spurgte til den gamle børnehave, bag Netto, om den måske kunne
blive til et fælleshus for borgerne, unge og gamle, Carsten
Rasmussen undersøger dette.

Nuværende projekter.
Vi holder stadig øje med busdriften, og vi deltager stadig i
affaldsgruppen.
Næstved kommune blev i 2015 udvalgt til kulturkommune og i
forbindelse med det er der nedsat et udvalg som skal arbejde med
kulturen.
Vi har fået en deltager med i dette udvalg.

Vi ser på og arbejder med skolebørnenes trafiksikkerhed på
Hammervej i Lov. I den forbindelse har vi et godt samarbejde med
Viceborgmester Karsten Nonbo samt Teknisk Udvalg i øvrigt.
Jeg modtog en skrivelse fra en far i Lov, har beskrev forholdene for
skolebørnene som står på Hammervej I Lov, om morgenen, og venter
på skolebussen.
Jeg videresendte den til Teknisk Udvalg en sen lørdag aften.
Næste morgen inden kl. 9,00 kom der svar fra Søren Revsbæk. Han
skal have ros for sin opmærksomhed.
Der arbejdes stadig med stierne i området, ikke meget er sket i
2015 men, der er aktivitet på området.
I den forbindelse kan jeg oplyse at jeg har været i kontakt med
Center for Miljø og Natur ved Michael Krogh.
Jeg havde fået en forespørgsel på, om der kom stier og trapper på
den nu frilagte Stejlehøjen.
Der kommer ikke trapper til toppen. Selve bakken og Stejlehøjen er
privat ejet område, men ejeren har givet tilladelse til færden på
området, der vil blive opsat egepæle med piktogrammer der viser
hvor der er trampestier.
Selve Stejlehøjen er fredet fortidsminde hørende under Slots- og
Naturstyrelsen. De giver ikke tilladelse til trapper, bænke og
lignende.

I forb. m. høringen af kommunens forslag til
Kommuneplanstrategi har vi indleveret en række forslag der
på længere sigt kunne bakke op omkring en ny
landdistriktspolitik. Planstrategien er til vedtagelse i byrådet
her den 15. marts. Administrationen har ikke indstillet vores
ændringsforslag til vedtagelse, og vi har i den anledning
sendt byrådet et brev.

Landdistrikterne i Næstved Kommune har brug for en kærlig
hånd af kommunen. Der er fald i service og en svag vigende
bosætning. Kommunen har nu sat sig som mål at udarbejde
en ny landdistriktspolitik. Og der har vi i lokalrådet tænkt
os at blande os godt og grundigt. Det bliver sikkert ikke en
nem sag, at få den supertanker til at ændre retning. Men vi
prøver, og som tiden går, bliver vi bedre og bedre klædt på
til den sag.
Så er der dukket en ny sag op.
Region Sjælland har tilsyneladende planer om ny grusgravning i den
østlige del af Mogenstrup Ås – ud mod Bulte og mellem Myrup og
Mogenstrup. Der bliver udsendt høringsmateriale her først i maj
måned og der skal sendes et svar senest i slutningen af juni.
Ja - vi får ikke lov at kede os.
Dette vil Jørgen Petersen uddybe nærmere.

Et opråb til politikerne.
Jeg vil, her i aften, ikke undlade at sende en kraftig opfordring til
vores politikere og embedsmænd i Næstved Kommune.
I har oprettet lokalrådene og der er rigtig mange der bruger rigtig
meget tid på at arbejde i lokalrådene, ganske frivilligt. Derfor vil vi
også tages alvorligt. Når vi har brugt tid på bl. andet at udforme et
høringssvar er det politikernes opgave at læse og bruge disse
høringssvar. Alt for ofte får vi en kraftig fornemmelse af at man på
embedsmandsplan og, måske også på det politiske plan, har truffet en
afgørelse på forhånd.
Det er med til at nedbryde interessen for lokalrådsarbejdet, det
kvæler demokratiet, det forstærker den kedelige tendens af
politikerlede som i disse år breder sig i vores samfund.
Så, kære politikere, brug lokalrådene som sparringspartnere, de vil
gerne samarbejde med løsninger til gavn for hele kommunen samt

selvfølgelig især for de lokalområder de repræsenterer. Giv os en
klar følelse af at vi er med i beslutningsprocessen, så er jeg
overbevist om at vores kommune bliver et

endnu

bedre sted at bo i.

