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Har du hørt, at …
Der bliver indsamlet viden om
større oversvømmelser?

Maglemølle erhverv
Næstved Kommune udbyder offentligt salg af et areal ved
Maglemølle 50 i Næstved til salg.(delareal af matrikelnr. 8-b,
Li. Næstved, Næstved Jorder, under udstykning).

Temamøde for
frivillige ildsjæle

Arealets størrelse er på ca. 6.000 kvm. (indenfor banesporet)
og udbydes på følgende vilkår:
• Offentligt udbud med salg til højestbydende over
mindsteprisen
• Salg sker med respekt af eksisterende lejeaftale
(Maglemølle Erhvervspark A/S)
• Salg uden ansvar for jordbunds- og miljøforhold på grunden
• Salg uden nogen form for oprydning, byggemodning af
grunden, tilslutningsafgifter med videre
• Køber afholder udgift til udstykning eller arealoverførsel
• Udbydes ud fra eksisterende planforhold, og køber indestår
selv for eventuelle myndighedsgodkendelser til eget projekt
og anvendelse
• Grunden må ikke bebygges (der tinglyses deklaration
på grunden)
• Køber skal respektere et privat vejudlæg og adgangsforhold
til en senere udnyttelse og salg af restarealer mod og langs
Fabriksvej (sydvest for grunden)
• Udbydes til en mindstepris på 1.000.000 kr. eksklusiv moms

"Sæt spot på foreningens aktiviteter og gode historier",
tirsdag den 22. november kl. 18.30-21.00 i Sydpolens
Café i Næstved.

Planvedtægt nr. 3, der (§ 8a) udlægger arealet til industriområde, hvor der kan etableres større industri, værksteds og oplagsvirksomhed samt forretningsvirksomhed med tilknytning hertil.

Bliv introduceret til kommunes nye it platforme, som foreninger kan bruge til at skabe opmærksomhed omkring kontakt til frivillige, aktiviteter og arrangementer.

Grunden er kortlagt forurenet på vidensniveau 1, bevokset
med træer og vanskeligt tilgængelig med vejadgang.

Hvor oplever du større oversvømmelser?
I Næstved Kommune er vi i gang med at indsamle
viden om større oversvømmelser. Det kan være på
grund af regn, forhøjet vandstand eller vandløb,
der løber over. Både historisk og nyere episoder
er relevante. Fokus er i denne omgang på større
oversvømmelser på overﬂaden og ikke vand fra
kloakken.
Har du viden om dette, så vil vi meget gerne høre
fra dig via www.naestved.dk/oversvoemmelser

De forskellige folk bag siderne boblberg.dk - skabnaestved.dk
- maerknaestved.dk og åbenskole.nu kommer og gennemgår
sidernes opbygning, og hvordan I, som bruger, kan anvende
dem i det fremtidige foreningsarbejde.
Du kan også deltage i en af to workshops, hvor du vil få værktøjer og inspiration til, hvordan du kan få de gode historier fra
foreningen til at leve eller blive delt lokalt, enten via sociale
medier eller ved hjælp af den gode gamle ”mund til mund”
metode.
Læs mere og tilmelding senest 15. november på
www.dgi.dk/201623990014

Netværkscafé
Netværkscafeen er et tilbud i Socialpædagogisk Center til
borgere med henvisning fra Næstved Kommune.
I Netværkscafeen er der tilknyttet uddannede fagpersoner,
der vil stå til rådighed i åbningstiden for at vejlede og støtte
den enkelte bruger.
I Netværkscafeen er der mulighed for følgende:
• Åben anonym rådgivning
• Netværksdannelser/sociale arrangementer
• Støtte/vejledning i økonomi, netbank, post,
kontakt til myndighed/offentlige instanser.
• Mulighed for adgang til computer
• Hygge med the og kaffe
Du skal som bruger være aktivt deltagende i forhold til igangsættelse af aktiviteter, nye tiltag og lignende - samt omkring
de praktiske opgaver som f.eks. indkøb, madlavning og oprydning.
Brugere er velkomne til at invitere en ven eller en pårørende
med i netværkscafeen. Der afholdes brugermøde en gang om
måneden, hvor brugerne, i fællesskab, planlægger den kommende måneds aktiviteter.

Lektiehjælp til ﬂygtninge
Torsdage kl. 18.30-20.30: ”Venligboerne” giver lektiehjælp
til ﬂygtninge, Multirummet på Korskilde Bibliotek.
Håndarbejdscafé
• Næstved Bibliotek - tirsdag i lige uger kl. 14.00-16.00
• Fensmark Bibliotek - torsdag kl. 14.00-16.00
• Fuglebjerg Bibliotek - tirsdag i ulige uger kl. 14.00-16.00
• Glumsø Bibliotek - torsdag kl. 14.00-16.00
• Korskilde Bibliotek - torsdag i lige uger kl. 14.00-16.00
IT-KLUBBER OG VEJLEDNING
Prøv en tablet
Torsdag den 10. november kl. 14.00-16.00 er der introduktion til tablets. Hvad er en tablet? Hvilke typer ﬁndes, og
hvad er forskellen på dem? Hvad kan du bruge en tablet til?
Prøv ﬂere typer tablets og måske få lyst til at anskaffe én selv.
Kurset er for absolutte begyndere. Gratis, men tilmelding på
www.naesbib.dk/arrangementer
It-frivillige tilbyder hjælp til it-problemer
på Næstved Bibliotek
• Mandag, tirsdag, onsdag, fredag kl. 10.00-13.00
• Torsdag kl. 14.00-17.00
Har du lyst til at være it-frivillig, så kontakt Julie Ertmann
Busborg på 5588 4018.

Biblioteket

It-klubber i Næstved og omegn
• Mandage i ulige uger kl. 9.00-11.00
i Salen på Næstved Bibliotek
• Mandage kl. 15.00-17.00
i Musiklokalet på Sydpolen, Parkvej 109
• Tirsdage kl. 10.00-12.00 på Fuglebjerg Bibliotek
• Tirsdage kl. 14.00-16.00 på Herlufmagle
Ældrecenter Birkevang, Birkevænget 55
Hør mere om it-klubber hos Lars Ovesen på 5588 4154.

Aktiviteter

Rådgivning

Grunden udbydes og sælges betinget af at fredskovpligt ophæves.

”Åbent hus” i UdviklingsHus Fuglebjerg
Torsdag den 10. november kl. 15.00-17.00 er der ”Åbent
Hus” i UdviklingsHus Fuglebjerg på Byagervej 1, hvor I kan
høre om alle, de aktiviteter, der foregår i huset. Alle er velkomne. Der er lidt godt til ganen samt saftevand og kaffe. Alle
er velkomne.
Middagsmusik med Mads Mouritz og Rasmus Hedeboe
Lørdag den 12. november kl. 12.00-13.00 er der lørdagsmusik på Næstved Bibliotek, hvor guitaristen Rasmus Hedeboe
spiller sammen med sanger og sangskriver Mads Mouritz.
Gratis, bare mød op.
”Træd til” – trygfondens fotoudstilling
Mandag den 14. til søndag den 27. november kan Trygfondens fotoudstilling, ”Træd til” ses i X-rummet på Næstved
Bibliotek. Den fortæller historien om mennesker, der trådte til,
da det virkelig gjaldt.

på Næstved Bibliotek.

Få hjælp til dansk
Hver mandag kl. 15.00-17.00 i caféområdet
”Verdenshjørnet” for ﬂygtninge og indvandrere.
Gratis retshjælp i Advokatvagten
Hver torsdag kl. 16.00-18.00 er der gratis advokatrådgivning. Træk et nummer fra kl. 15.00
og rådgivning fra kl. 16.00. Medbring
alle relevante dokumenter.

Stillinger

Skumringstimen med hygge og oplæsning
Mandag den 14. november kl. 19.00–21.00 på Næstved Bibliotek læser lektor Bjørn Falck-Petersen op fra romanen ”Vandets vogter” af ﬁnske Emmi Itäranta i anledning af
Nordisk Biblioteksuge. I år er temaet ”Fremtid i Norden”. Der
bliver serveret kaffe og kage. Billetter af 50 kr. kan købes på
www.naesbib.dk/arrangementer

Sygeplejersker, Distrikt Vest – 09.11

Klassisk lytteklub
Tirsdag den 15. november kl. 19.00-21.00 lytter vi til
Maurice Ravel: Venstrehåndskoncert og taler om vores musikoplevelser. Alle er velkomne. Gratis, men 20 kr. pr. gang til
kaffe. Tilmelding på www.naesbib.dk/arrangementer
For mere information, kontakt Annette Barlebo Andersen på
5588 4120 eller anban@naestved.dk

SSA, Distrikt Øst – 14.11

Det er gratis og anonymt at komme i Netværkscafeen, men du
skal selv være opsøgende.

Vitello, Vitello, Vitello
I november måned sætter vi ekstra fokus på Vitello-bøgerne og
hele Vitello-universet med oplæsning, Dagens Vitello, ﬁlm, tegnekonkurrencer og meget mere på Fensmark Bibliotek i uge 46.

Netværkscafeen er et tilbud til borgere i Næstved Kommune,
som har enten en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse,
eller andre problemstillinger. Misbrug er ikke tilladt.

Læsegruppen Skovsneppen
Tirsdag den 15. november kl. 15.00-16.30 mødes læsegruppen på Fuglebjerg Bibliotek. Nogle af litteraturens små
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perler læses højt, og vi taler om teksten og livet over en kop
kaffe. Alle er velkomne. Tilmelding til bibliotekar Kirsten Fonborg Hansen på 5588 4023 eller på kirha@naestved.dk

Pædagoger,
Udviklingscenter for Børn og familier – 13.11
Sagsbehandler,
enkeltydelse og boligindskudslån – 14.11
Pædagog eller lærer, Susåskolen – 14.11
Tandklinikassistenter, Tandplejen – 14.11
Sygeplejerske, Solgaven – 16.11
Psykolog, Børnehus Sjælland – 17.11
Socialrådgivere, Børnehus Sjælland – 17.11
Afdelingsleder,
Holmegaardskolens specialklasser – 17.11
Sundhedsplejerske, barselsvikariat – 22.11

Se alle opslag på www.naestved.dk/Job
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