Lokalråd
Fladså

Bestyrelsesmøde – Referat
Dato og kl.:
Mandag den 12-2-2018
Kl. 19,00
Sted. Menighedshuset.

Mogenstrup

Tilstede.
Kirsten, Jørgen, Per,
Chris, Susanne, Varnny,
Anne

Indbudt.:
Ingen

Afbud.:
Ingen
1. Udgave.

Dagsorden
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Godkendelse af
dagsorden.:

Formanden, siden
sidst.

Godkendt

Ja selv her midt den triste grå vinter sker der da noget på
lokalrådsfronten.
Jeg har været i Næstelsø, inviteret af Bylauget, for at fortælle
om Lokalråd Fladså og det arbejde vi udfører.
Det var ganske hyggeligt og jeg forsøgte på bedste vis at gøre rede
for hvad der rør sig i lokalrådet.
Jeg er efterfølgende blevet ringet op af Hans Hansen, tidl.
Borgmester i Fladså Kommune og nuværende formand for Næstelsø
Bylaug. Han takkede for min indsats og lovede at arbejde for at
finde en kandidat til lokalrådet.
Næstelsø har et Cykelstiprojekt med en Cykelsti fra Næstelsø til
Rønnebæk.
Vi har før haft det på dagsordenen men manglede nogle oplysninger
om hvad der var forgået/aftalt men NK.
Det viser sig at projektet har ligget mere eller mindre dødt siden
2010 men er igen blevet aktuelt i forb. m. det nye naturområde der
er åbnet ved Rønnebæk.
Det jeg synes vi kan gøre er at skrive en støtteerklæring til
projektet med en anbefaling af det. Det kunne begrundes i at der
ikke er Cykelsti lands Præstø Landevej og at rigtig mange cyklister
til og fra Mogenstrup, kører over Næstelsø.
Jeg udfærdiger gerne et sådan skriv.

Ellers er det nok Spar Blangslev der har fyldt en del.
Jeg er blevet ringet op af journalister fra Sjællandske der har vist
stor interesse for borgermødet, både før og efter.
Søndag formiddag blev jeg også kontaktet af Kim Palm fra P4
Sjælland som var interesseret i hvad der kom ud af borgermødet.
Jeg synes det gik godt, hvad er jeres kommentarer, ca. 50
mennesker og oprettelse af en borgergruppe som tager fat på
arbejdet, det må vel være OK.

Det i Sjællandske omtalte Solfangeranlæg ved Blangslev har også
skabt interesse.
Jeg er blevet kontaktet af en borger der får det helt tæt på, hvis
det bliver anlagt, borgeren kunne oplyse at naboer allerede er
begyndt at knurre over det.
Jeg kunne kun oplyse at vi, i lokalrådet, ikke har set andet end det
der har været omtalt i dagspressen men at vi nok kommer til at se
på projektet når/hvis det bliver besluttet at opfører det.
Så har busserne også kørt over skærmen. Jeg har modtaget store
mail fra Else. Mail som jeg har undladt at videresende da Kirsten
havde meldt sig på banen som pennefører på et skriv til kommunen.
Som jeg har forstået det har Kirsten haft nær kontakt til Else.
Jeg har udskrevet både høringssvaret fra Lokalråd Fladså og fra
Tappernøje.
Det må være alt for denne gang.
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Kassereren.

Intet nyt.

Fortove og Stier

Per har lavet en invitation til Næstved kommune om at mødes og besigtige
forholdene på givne områder:
Til Næstved Kommune
Mogenstrup, 13/2 2018
Næstved Park & Vej
Att. Morten Toft Hansen
Vedr.: Fælles gang-/cykelstier i Mogenstrup
Lokalrådet og Mogenstrup Grundejerforening skal venligst anmode om
møde/besigtigelse, med henblik på opgradering af den kombinerede gang- og
cykelsti langs Lovvej og Mogenstrup Parkvej.
Nærmere angivet drejer det sig om stiforløbet fra stien mellem Toften og Ageren til
og stien langs Mogenstrup Parkvej til svinget ved Skrædderbakken. Se vedhæftet
kortudsnit.
Stierne bliver brugt af både gående og cykelister, hvilket i nogle tilfælde giver
anledning gener/farlige situationer, for begge brugere. Begge stier bruges tillige af
ældre med tilknytning til Bakkegården eller bebyggelsen Lejerbo.
Årsagen er den sti langs Lovvej er anlagt i en bredde af ca. 1,4 m og sti langs
Mogenstrup Parkvej er udlagt i en bredde af ca. 1,2 til 1,4 m, hvilket ikke findes at
være tilstrækkelig for en kombineret gang-/cykelsti.
Herudover er sti langs Mogenstrup Parkvej indskrænket af hække, som
sandsynligvis vokser ud over skel.
Ligeledes fremstår stien langs Mogenstrup Parkvej i en dårlig vedligeholdsmæssig
stand – ujævn med huller/buler, herunder en større rod fra et træ. Endvidere
fremstår et område nær svinget ved Skrædderbakken med større lavning, der under
regnperioder er fyldt med vand. Manglende afvanding. Se vedhæftet foto.
Lokalrådet skal derfor anmode afholdelse af et møde i Mogenstrup for en
besigtigelse og drøftelse af muligheden for en opgradering af stierne.
Et forslag fra Lokalrådet kunne være, at man udvider stierne til en bredde på ca. 2,2
m, ved at inddrage en del af det grønne areal langs stierne, så stierne opnår samme
bredde som øvrige kombinerede gang-/cykelstier i området.
Arealet der påtænkes inddraget er i det væsentlige af det udlagte vejareal eller på
anden måde ejet af Næstved Kommune.
Ud for Flinten 1 og 3 kan det evt. være vanskelig at øge bredden på stien, med
mindre ejerne af disse grunde er sindet at afgive et areal dertil.
Supplerende ønsker Fladså Lokalråd og Mogenstrup Grundejerforening en drøftelse
af den generelle vedligeholdelse af gang- og cykelstier i området Mogenstrup.
Specielt i den ældre del Toften, Ageren, Flinten, Åvænget, Ådalen, Ryttervænget,

Stenhusvænget, Skrædderbakken, Draget, Bakken og Højen.
Stierne er anlagt for mange år siden – sidste udstykning er fra 1980 (Højen) - og
flere stier trænger til opretning, idet der nu fremkommer større sætninger, der giver
anledning til større vandansamlinger ved regn og ved snefald kan stierene ikke
renses i bund.
Lokalråd Fladså og Mogenstrup Grundejerforening ser således frem til snarlig
afholdelse af et konstruktivt møde om stiforholdene i Mogenstrup.
Venlig hilsen
På vegne af Lokalråd Fladså - v/Varnny Mattsson
Per Grand
Toften 27
Mogenstrup
4700 Næstved
Tlf: 55 76 17 82/40 38 26 13
Mail: bpgrand@stofanet.dk
Samt Mogenstrup Grundejerforening
v/Jørgen Stange Jensen
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Busserne

Kirsten har lavet en skrivelse angående dette på vegne af LR

Lokalråd Fladså`s ønsker til Køreplanlægning
2018.
Der er i Næstved kommunes visioner Godt liv på
landet, Godt liv for familien Planstrategi 2016- 27, og i
Bosætningsstrategien rigtig mange gode visioner- også
for landdistrikterne i Næstved kommune.
Lokalråd Fladså dækker et af disse landdistrikter.
Busplaner kan være svære at overskue for
menigmand, men måske kunne det være vigtigt at
stille spørgsmål til politikkerne som:
Køres der på de rigtige tidspunkter?
Er der tidspunkter med meget få pasagerere, som
kunne spares væk?
Kunne man omlægge/udvide nogle ruter, så de
servicere et større område?
Hvordan finder man folks reelle behov? Manglende
pasagerere kan lige så godt være et resultat af dårlige
forbindelser.
Kunne der bruges mindre busser til nogle ruter?
Vedr. Lokalbus 698. Foreslås nedlagt.
Denne besparelse kan vi godt tilslutte os, HVIS
Hammer bliver serviceret på anden vis.
Besparelsen vil vist ikke kunne mærkes af mange
brugere, da bussen allerede fra start havde så mange
mangler (som vi havde påpeget), at den næppe kunne
betjene ret mange. Spild af penge – som efterlader en

undren over, at den overhovedet blev sat i gang, når
nu brugerne havde påpeget, at det ikke var det, der
var brug for.
Vedr. Bus 620R
Vi vil gerne tilslutte os forslaget fra trafikfølge
gruppemedlem Else Jensen, om at denne rute
genetableres over Hammer by, som den har kørt
før.
Det vil give folk i Hammer mulighed for at komme til
lokalcenter Mogenstrup og benytte nogle af de tilbud,
som Hammer er blevet frataget de sidste år (skole,
børnehave, fritidsaktiviteter)
MEN især mulighed for at benytte tilbud i Næstved –
centerbyen.
Det være sig borgerservice, bibliotek, biograf,
specialforretninger, sygehus.
Når der ikke er kollektiv trafik får den halve
befolkningsdel der bor i kommunens landdistrikter ikke
mulighed for at benytte disse tilbud, og dermed lige
vilkår med borgere i Næstved by.
Undgå tomme huse på landet.
Det er nemmere at tiltrække tilflyttere på landet, når
der er mulighed for buskørsel til lokalcentre og
centerby.
Ifølge Planstrategi 2016-2927 Godt liv for familien, er
det lige præcis det Næstved kommune sigter efter.
”At skabe de bedste rammer for det hele liv og for den
hele kommune.
Sammen styrker vi det gode liv på landet.” JA TAK
Lokalråd Fladså
11-2-2018
Kirsten Høyrup
Næstformand
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GF Planlægning.

Lokal reserveret i Fladså Hallen
21.03.18, kl. 19.00, LR mødes kl. 18.00
Reviderede standardvedtægter gennemgås og tilrettes.
Jørgen renskriver den.
Vi inviterer Landdistriktsudvalget til generalforsamlingen, så de kan fortælle
om deres arbejde.
LR er værter med te/kaffe og kage.

Eventuelt

Parkour banen. Fladsåhallen bygger banen. Varnny har spurgt hvor meget
plads der bliver til en skater-bane.
Chris har været til møde med plejelauget ved Stejlehøjen. Der er møde med
kommunen i næste uge vedr. projektet.
Der er kommet en ny forening i Næstved der hedder ”levende demokrati” :
Du kan læse mere her : www.levendedemokrati.dk

Næste Møde

Generelforsamling
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Hjemmeside

Referent.:
Anne Haahr Petersen

Anne tager alle referater fra hjemmesiden, rydder op. Lægges på
områdehjemmesiden.
Vi skal altså ikke fortsætte med Bricksite.
Anne kontakter Cecilie fra kommunen, som sidder med
områdehjemmesiden med spgm om domæne og henvisning fra gl.
domæne.

