Fra: Helle Jessen [mailto:hejes@naestved.dk]
Sendt: 13. august 2020 13:22
Til: Varnny Mattsson <varnny1949@gmail.com>
Emne: Re: sti og natur på fladsågården.

Kære Varnny.
Tak for orienteringen.
Nu må vi se, hvad Næstved Kommune kommer til at eje, og hvad vi måske kan få pleje og dispositionsret
over.
Det ved vi ikke noget om endnu.
Det kan jo sagtens være, at BaneDanmark gerne vil indgå i et samarbejde.
Jeres idé med en sti langs åen fra Mogenstrup er rigtig fin, og hænger jo godt sammen med vores tanker
om en rekreativ sti fra Mogenstrup til Næstved.
Lad os holde den idé i live!
Mvh
Helle Jessen
Formand for Teknik- og Miljø Udvalget
Medlem af bestyrelsen for NKForsyning
Medlem af Beredskabskommissionen, Midt- og Sydsjællands Brand og Redning
Sendt fra min iPad

Den 12. aug. 2020 kl. 14.39 skrev Varnny Mattsson <varnny1949@gmail.com>:
Kære Socialdemokratiske Byrådsgruppe.
Lokalråd Fladså tillader sig at fremsende disse to vedhæftede forslag til stiforbindelse til Fårebakkerne samt
naturområde på Fladsågårdens jorde.
Se vedhæftede kortbilag.
Stiforslaget er i juli måned sendt til DSB Ejendomme og de har lovet svar, her i august.
Stien har i mange år været et stort ønske blandt borgerne i Mogenstrup og dette er forstærket i de senere
år da Fladsågårdsvej og Pederstrupvej er blevet meget trafikeret. Den benyttes i dag, i høj grad, som til og

frakørsel mellem Præstø Landevej og Mogenstrup. Hvis DSB svarer negativt håber vi at kommunen kan
udvirke at stien etableres. Lokalråd Fladså stiller sig til rådighed for at finde løsninger på dette
Naturforslaget mener vi bør indgå i planerne om DSB værkstedet ved Fårebakkerne som erstatning for den
natur der uvægerligt går tabt.
Med begge forslag vil der kunne dannes et nyt stort rekreativt og spændende område for fremtidens
borgere og med stien, især hvis der også kan cykles der, højne trafiksikkerheden både for skolebørnene fra
Næstelsø til og fra Fladsåskolen samt cyklister i øvrigt.
Vi håber at I vil bringe disse forslag videre i jeres gruppe i Byrådet.
Vi kan oplyse at Venstres Byrådsgruppe allerede har bedt om og fået tilsendt begge forslag.
Med håbet om positiv modtagelse.
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