Referat af orienteringsmøde ang. Samværshaven ved Fodby Sognegård afholdt tirsdag d. 14 maj 2013

Mødet startede kl. 19, der var 13 fremmødte i alt, heraf 5 fra Lokalrådet/projektgruppen.

Kasper Nielsen bød velkommen og gav ordet til Karsten Jensen, der har været formand for projektgruppen.
Karsten gennemgik samværshave projektet, som er delt i 3 etaper indtil videre. Grith Neel Andersen, der er
stadsgartner i Næstved Kommune har været med til at passe projektet til, ud fra hendes erfaringer. Der er
et budget på 215.000 kr. som højest sandsynligt bliver brugt på 1. etape, dvs. de efterfølgende etaper, skal
finansieres på anden vis. Etape 3 er, da det er et aktivitetscenter for ældre, efter sigende let at få fonde til
at donere penge til, men det vil det videre forløb vise.
Etape 1: Etablering af aktivitetscenter, gyngestativ med 2 dækgynger, sansegynge samt petanguebane. Alle
aktiviteter er godkendte og leverandøren UNO er umiddelbart det bedste bud ud fra kvalitet/pris.
Etape 2: Shelter/grillhus samt boldbane
Etape 3: Aktivitetscenter for ”ældre”
Tidsplan for samværshaven er :
Etape 1: skal gerne i gang hurtigst muligt, der mangler, kun byggetilladelsen
Etape 2: Gerne til ibrugtagning i løbet af efteråret
Etape 3: Gerne så hurtigt som muligt, men der skal først søges diverse fonde om midler.

Palle Brushøj fortæller at der er indgået en 10 årig lejekontrak på 1 kr. pr år, med mulighed for forlængelse.
Lejeaftalen er godkendt af provstiet.

Spørgsmål fra beboerne
?: Vedr. vedligeholdelse og godkendelse af aktiviteterne, hvem har ansvaret ?
Svar: Det ligger under lokalrådet, da det er et område med offentlig adgang, skal alle aktiviteter være
godkendte og vedligeholdes.

?: Hvordan har lokalrådet sikret sig opbakning i lokalområdet.
Svar: Der har været indkaldt til opstartsmøde, der var ca. 35 fremmødte, og der blev projektgruppen valgt.
Ønskerne som projektgruppen har arbejdet med blev fremført på dette møde. Umiddelbart er der mange

positive tilkendegivelser om projektet. Lokalrådet beklager at de nærmeste naboer ikke har fået en
personlig opfordring til at komme til opstartsmødet.
?: Byggesagsbehandling, miljøteknisk vurdering er det noget der bliver foretaget mht. støj
Svar: Det er ikke noget som Næstved Kommune har oplyst projektgruppen om, men lokalrådet vil
undersøge om det er nødvendigt.

?: På det udleverede kort mangler adgangsvejen og når den så bliver tegnet på, er der så plads nok til
aktiviteterne.
Svar: Kortet er fortegnet, men aktiviteterne kan godt være der.

?: Indkøb af aktiviteter, er de godkendte
Svar: Ja, UNO er godkendt.

?: Drift af legeplads, med offentlig adgang.
Svar: Der er ingen drift, der er ingen opsyn. Lokalrådet har ansvaret for vedligeholdelsen.

?: Hvad hvis der er nogen der kommer til skade (børn).
Svar: Forældrene har ansvaret for deres børn og må foretage den vurdering.

?: Støj fra aktiviteter og børn kan genere naboerne.
Svar: Børn kan larme, bliver det et problem, må naboerne kontakte lokalrådet.

?: 215.000 kr. er mange penge som Næstved Kommune har doneret, kan de bruges anderledes til gavn for
alle.
Svar: Der er mange børn i øjeblikket i byen, projektet er godkendt i Næstved Kommune.

?: Det er mere en legeplads end en samværshave.
Svar: Der er tænkt på børnene først, næste etaper tilgodeser de ældre mere.

?: Toiletforhold
Svar: Der er altid et åbent toilet på kirkegården, enkelte udvalgte personer kan få en nøgle til sognegården.

?: Placeringen af boldbanen ligger tæt på en nabohave, kan den evt. flyttes, desuden er området meget
vådt.
Svar: Det er noget der vil blive kigget på. Banen kan måske flyttes tilbage til oprindelig placering mellem
kirke & sognegård, eller om bag ved laderne. Projektgruppen arbejder videre med dette.

?: Motionen for ældre, er det som det der er etableret i Hyllinge/Sandved.
Svar: Det er et aktivitetscenter, bare for ældre, dvs. det er nede i niveau, så man ikke skal kravle op.

?: Er der overvejet en naturlegeplads.
Svar: Ja, men det var for dyrt

?: Er det der er fremlagt i dag, det der bliver etableret.
Svar: Ja det er, det er det bedste til prisen.

?: Vedr. faldunderlag
Svar: Godkendt grus er valgt i ca. 30 cm tykkelse, da det er det der gør mindst skade ved et evt. uheld.

?: Vender lokalrådet tilbage med info.
Svar: Ja, lokalrådet kontakter Næstved Kommune og vender tilbage.

?: Ole Hansen fra Næstved kommune siger der skal være en nabohøring
Svar: Lokalrådet må undersøge om det er den ene eller den anden ting der skal sættes i værk.

?: Hvis nu børn klatrer i træerne, skal der så være faldunderlag under disse træer.
Svar: Træerne skal i hvert fald ikke fældes, det tilskyndes at der ikke bliver for åbent omkring og over
aktiviteterne, gerne en del skygge, så lidt mere beplantning på sigt ville være at foretrække.

Kasper Nielsen sagde tak for et godt møde og opfordrede folk til at melde sig til mailinglisten der er
oprettet på lokalrådets hjemmeside. Så kommer der info hver gang der bliver opdateret noget på
hjemmesiden.

For lokalrådet

Kasper Nielsen

