§ 4. Lokalrådet inddrages i Næstved Kommunes behandlinger af sager, der
vedrører Lokalrådets geografiske område. Det drejer sig blandt andet om
sager vedrørende:
•
•
•
•
•
•

Lokalplaner, dispensationer af kommunalplaner/lokalplaner,
trafiksikring, færdselsregulerende foranstaltninger, kollektiv trafik og
miljøspørgsmål.
Turisme og erhvervsfremme.
Etablering og drift af idrætsanlæg.
Etablering af kultur og fritidsaktiviteter.
Borgerbetjening og pasningstilbud.
Skoledistrikter.

§ 5. Lokalrådet kan optage sager/emner og indstille disse til politisk
behandling.

LOKALRÅD FLADSÅ BYDER VELKOMMEN TIL
MOGENSTRUP OG OMEGN
En del af Næstved Kommune
Mogenstrup, Myrup, Hammer, Ring, Blangslev, Lov, Vester Egesborg,
Næstelsø, Brandelev samt Bonderup.

Velkommen.

Med venlig hilsen
Lokalråd Fladså

Folderen er udarbejdet af Lokalråd Fladså og er en inspiration om lokale
forhold, som vi skønner, kan være til gavn for både gamle og nye borgere i
området.

Mail: lokalraadfladsaa@gmail.com

Yderligere oplysninger om vores område kan findes på Lokalråd Fladsås
hjemmeside: www.maerkmogenstrup.dk
Mogenstrup er centerbyen, der byder på butikker, skoler, børnepasning,
hjemmepleje, læge- og tandklinik, ældrecenter, idræts- og svømmehal,
boldbaner, sportsforeninger m.m. samt golfbane – 18 huller.
Herudover byder området på
forsamlingshuse, skøn natur i et
varieret landskab med udsigt over
Dybsø fjord og Mogenstrup ås
(Fårebakkerne), hvor der er mulighed
for at stå ski, når vintervejret ellers
tillader det.

Hvad er Lokalråd Fladså?
Lokalråd Fladså består af en bestyrelse på 7-9 personer + en suppleant og
danner bindeled mellem det offentlige og borgerne.
Lokalrådets formål er som følger (Uddrag af vedtægterne):

Området har gode vej- og
motorvejsforbindelse i alle retninger,
uanset om man skal mod København,
Rødby, Næstved eller Præstø, samt
busforbindelser til Næstved og
Præstø.
Mogenstrup og omegn har ca. 4400
indbyggere, hvoraf ca. 2000 bor i Mogenstrup.
Med muligheden for at handle lokalt, gode skoleforhold til og med 9.
klasse, gode børnepasningsordninger og et aktivt fritidsliv, byder Lokalråd
Fladså alle borgere velkommen.

§ 1. Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som
bindeled imellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er
desuden at skabe det bredest mulige samarbejde om løsninger af lokale
opgaver. Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller
flere borgere i området.
§ 2. Lokalrådet har sit virke i den vestlige del af den gamle Fladså
kommune, nærmere angivet som Mogenstrup-Næstelsø og Hammer –
Vester Egesborg sogne.
§ 3. Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til Byrådets beslutninger og
i henhold til, de af Byrådet besluttede, principper for borgerinddragelse.

