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1. Udgave.

Hvad er sommeren så gået med?
Jeg har taget det lidt roligt, kun arbejdet med det mest nødvendige.
Hjemmesiden har ligget død, dog var jeg på Rådhuset den 28. juni for at
få sat billeder på plads, det blev dog ikke til så meget.
Så har vi holdt møde med Fibia og 30 interesserede mennesker fra
vores område. Som jeg har hørt så er der flere der har meldt sig som
Fiberambassadører, hvad det så bliver til må tiden vise.
Jeg synes Fibia fremlage deres projekter på en god måde men gjorde
samtidig klart at der er noget økonomi som bestemmer hvor der kan
tilsluttes.
Men jeg synes det var et godt møde, og der var ros for initiativet fra
flere sider. Kom der bare lige så mange til vores GF.
Jeg har forespurgt på Trafikdæmpning på Hammervej i Lov, Karsten
Nonbo;
Der skal diskuteres nye tiltag her i september, vi håber det kommer
med der.
Stormødet den 16-9.
Alle er velkommen. Der er afbud fra Anne og fra Kirsten. Men ellers
meld jeg til.
Programmet er udsendt, håbet at I alle har fået det.
Naturens Rige, Projektet er ikke færdigt endnu.
Jeg har afholdt møde med Berit, Grith og Tine i Naturens Rige. Vi
mødtes på Fladsågårdsvej og gik op på toppen af Fårebakkerne for at
skrive om vores oplevelser i processen i Naturens Rige.
Jeg vil senere læse op hvad vi fik skrevet.
Jeg har deltaget i et møde med Venstres Byrådsgruppe, på Næstved
Rådhus.
Det var en lørdag morgen, jeg var inviteret af Tina Bülow som er
næstformand i Fladså Hallens bestyrelse.

Der skulle fremlægges et meget omfangsrigt ønske om penge til
ombygning og nybygning ved Hallen – jeg har rundsendt projektet- Jeg
var inviteret med for at vise at Lokalrådet bakker op om det. Det går
jeg da ud fra, uden at have spurgt jer.
Der var stor tilslutning til ønskerne men det er en stor mundfuld så det
kommer nok ikke lige på en gang.
I forbindelse med hallens projekt har jeg meddelt de andre i gruppen,
at vi, ikke lige nu, indkalder foreningerne i vores område til drøftelser
af nye tiltag. Det vil overlappe det hallen sætter i gang.
Vi var også repræsenteret ved Foreningernes Dag i Fladså Hallen den
20. august.
Anne og mig var der under hele seancen, hvad vi får ud af at være der
kan nok diskuteres men det er vel vores pligt at vise flaget. Vi bliver set
og jeg fik da snakket med en del.
Ole Hansen spurgte til om det var muligt at få en infoskærm mere sat
op, ude i Tappernøje. De oplysninger der kører på de to skærme er jo af
almen interesse i hele den gamle Fladså Kommune.
Jeg oplyste at det ville kræve en anden teknik. At det så skulle være
muligt at styre, programmere og ændre indholdet fra en computer.
OH udtalte at så må vi finde penge til det.
Nogen der har erfaring med et sådan system og hvad det indebærer.
Vi kan sætte punktet på dagsordenen eller I kan nikke ja til at det
sættes i gang.
Der har været rygter om knallertkørsel på Multibanerne bag Fladså
Skolen. Det er anmeldt til Axel Ahm som har undersøgt sagen. Han
finder ikke at det er et problem, men siden er det kommet frem at der
skulle sælges Hash på Fladså Skolen. Det er et andet problem, Axel
Ahm er orienteret.
Hvis I har nogen oplysninger der kunne hjælpe så tænk over om det
kunne være relevant for Axel Ahm.
Det var vist alt for denne gang.
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Kassereren.

Intet nyt

Borgermøde om
Borgernært Politi.

Dato – 29.09.17, kl. 1900 på Fladsåskolen

Fladså hallen

Det ser ud til at være et spændende projekt.

Naturens Rige

Der er lavet et skriv til folkene bag Naturens Rige, som gerne vil høre hvad
der gøres af tanker om naturen og om hvordan man kan bruge naturen. Der
samles fra hele Danmark til et forskningsprojekt.

Kommunalvalget 2017

Varnny tager kontakt til politikere og hører om vi kan nå at etablere et
”borgermøde” som optakt til KL17
Varnny er blevet kontaktet af Bolig Danmark,som er interesserede i at rive
kroen ned og bygge boliger. De fik at vide, at befolkningen her overvejende
er interesseret i at der kommer kro igen.
Endvidere at der allerede eksisterer med kro og lejligheder, dette er sendt til

Mogenstrup Kro.

Bolig Danmark, som vil se på projektet og vende tilbage til Varnny.
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Områdehjemmesiden

Der er lavet fotos, droneoptagelser, interview med Tine Bülow mm, vi har
ikke set det endnu, men der arbejdes med det. Vi afventer.
Intet
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Eventuelt
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Næste møde.

05.10.17, kl. 19.00.

Referent.: Anne Haahr
Petersen

Referat udsendt den.: 12.09.17.

