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Allerslev Kirke
SØNDAG 12. NOVEMBER KL. 14.30

Klassisk Violin- og guitarkoncert med violinist Adam 
Koch Christensen og guitarist Jacob Christensen. 

De spiller et efterårsprogram af bl.a. J. S. Bach og den 
brasilianske komponist Heitor Villa-Lobos.

Allerslev menighedsråd

KRISTIAN 
SKOV-ANDERSEN
Borgmesterkandidat

Næstved kan
gøre det bedre
- også for dig

Fra udkant til forkant!

Jul-jul, jul-jul ...
»Hvordan det alligevel  blev jul
i det gamle forsamlingshus« 
opføres på følgende dage 
i Folkemusikhuset i Fensmark:

Fredag d. 1.12. kl. 18.00
Lørdag d. 2.12. kl. 14.00
Søndag d. 3.12. kl. 14.00
Lørdag d. 9.12. kl. 14.00
Søndag d. 10.12. kl. 14.00
Lørdag d. 16.12. kl. 14.00
Søndag d. 17.12. kl. 14.00

Billetsalg starter mandag, den 13. november kl 10.00 på
www.sj-billetten.dk
Spillested: Folkemusikhuset, Fensmark, Holmegaardsvej 56.
Billetpriser kr. 65,00 + gebyr.
Læs mere på: www.holmegaardamatoerteater.dk

OBS! Nye eftermiddagstider

NU I
38 ÅR

BYGGERI: Byrådets 
Plan og Ejendoms-
udvalg har prin-
cipgodkendt spæn-
dende projekt med 
16 boliger tæt på 
bymidten.

Af Mogens Lorentzen

NÆSTVED: Nu skal der byg-
ges attraktive boliger i by-
midten. Næstved byråds 
Plan og Ejendomsudvalg 
har principgodkendt et 
spændende projekt med i 
alt 16 boliger. De skal opfø-
res mellem Østergade og 
Kærlighedsstien. Forhuset 
Østergade 15-17 er beva-
ringsværdigt, og det reno-
veres, mens bag- og garage-
bygninger rives ned. 

På toppen af grunden mod 
Kærlighedsstien skal opfø-
res en stor villa i to etager.

Næstved Kommune skal 
nu i gang med at udarbejde 
et lokalplanforslag.

- Det er et særdeles spæn-

dende projekt, som er med 
til at understøtte ønsket om 
fortætning af bymidten. Der 
er behov for attraktive boli-
ger i centrum. Nu har vi gi-
vet en principgodkendelse, 
men der er stadig i et styk-
ke vej, før byggeriet kan gå 
i gang, siger formanden for 
Plan og Ejendomsudvalget, 
Daniel Lillerøi (S).

I byrådet i år
Han håber, at et forslag til lo-
kalplan kan nå at blive sendt 
i høring i denne byrådsperi-
ode, der slutter til nytår.

I realiteten er der tale om 
to projekter, der skal opfø-
res på den cirka 3.600 kva-
dratmeter store grund. Den 
skråner fra Kærlighedssti-
en ned mod Østergade, og 
har en niveauforskel på op 
mod 23 meter. 

Ud over i alt 16 boliger ind-
rettes 26 parkeringspladser 
- blandt andet i kælder un-
der bebyggelsen.

Det eksisterende byhus 
langs Østergade bevares, 
og husrækken lukkes med 
ny bebyggelse i 2,5 etage. De 
utidssvarende baghuse og 
skure skal rives ned. 

Den ny bebyggelse i gården 

tænkes opført i maksimalt 
3,5 etager. En lille del af pro-
jektet kan indrettes som er-
hverv.

Det er firmaet Brandelev 

Ejendomme, der står bag 
projektet sammen med di-
rektør Christian Mønsted.

Det er ikke første gang, der 
har været planer om at byg-

ge boliger på den attraktive 
grund. Kort efter årtusind-
skiftet var der forslag om 
terrasse-boliger i spansk 
stil. Det projektet blev ind-

hentet af finanskrisen.

Attraktive boliger mellem
Kærlighedsstien og Østergade

På toppen opføres en 350 kvadratmeter stor villa i to etager.

Baghuse og skure fjernes.

»Hullet« i husrækken i Østergade lukkes med nyt byhus.

Af Robert Andersen

NÆSTVED: Drik roligt van-
det fra Ll. Næstved Vand-
værk. Sådan lyder meldin-
gen fra Anders Hillerup, for-
mand for vandværket.

- Vi har testet vores vand 
for rester af sprøjtegiften de-
sphenyl-chloridazon. Resul-
tatet er, at der ikke er fundet 
rester af stoffet, siger han. 

Dette fortæller vand-
værksformanden, fordi 
kunderne måske har læst el-
ler hørt om, at der er fundet 
rester af dette sprøjtemiddel 
i store dele af landet. 

Desphenyl-chloridazon 
er rester af et sprøjtemid-

del, der blev forbudt for 20 
år siden. Inden da blev det 
blev brugt i forbindelse med 
dyrkning roer, rødbeder og 
løg. Sprøjtemidlet kan sta-
dig sive ned til grundvandet. 
Derfor skal alle vandværker 
teste for stoffet fremover.

- Ll. Næstved Vandværk 
følger de anbefalinger som 
t i l s y n s my n d i g h e d e r n e 
udstikker til os, og vi har i 
gennem mange år ikke haft 
nogen problemer med vand-
kvaliteten. Derfor var det 
også vores forventning, at 
der ikke var nogen overskri-
delser på dette parameter, 
siger Anders Hillerup.

Vandet er rent


