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Kultur er for alle børn - 
også dem i private skoler 
Blå partier har vundet en lille, men vigtig kamp
Også børn fra private skoler og private pasningsordninger skal 
have gratis adgang til kommunale kulturtilbud. Det fastslog 
byrådet tirsdag efter et længere og rodet forløb, hvor byrådets 
røde flertal først sagde nej og derefter ja. Det skete, da 
kommunens administration i andet forsøg havde fundet ud af, at 
man ikke lovligt kan udelukke børn fra private skoler fra 
kommunens kulturtilbud. 

“Kommunen skal selvfølgelig behandle alle børn ens, selv om de 
ligger dybt i de røde partier dna at behandle private tilbud 
dårligere end offentlige,” siger Venstres medlem af byrådets 
kultur- og idrætsudvalg, Kenneth Sørensen. I udvalget kæmpede 
han sammen med de konservative og Nye Borgerlige for at 
vinde den lille, men vigtige sejr for ligebehandling og frit valg.

Kultur i bred forstand skal ikke koste ekstra, selv om forældre har 
valgt at betale for en privat institution eller skole til deres børn. 
Billedet er fra et børnekarneval på Munkebakken for mange år siden.

Ny havnechef 

Næstved har fået en ny 
havnechef, Jesper Boesen. Han 
er tidligere leder af Ejendomme i 
Stevns kommune.  “Han har 
stærke kompetencer med store 
projekter og har en sikker hånd 
både i forhold til kunder og det 
politiske system,” siger Venstres 
medlem af Næstved Havns 
bestyrelse, Kristian Skov-
Andersen. De kompetencer 
bliver der brug for i en turbulent 
tid, hvor byrådet forventeligt den 
20. december skal tage stilling til 
havnens fremtid
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Rødt flertal lukker for 
debat om skoleledelse 

Forældre og andre skal ikke høre 
om den fremtidige ledelse af 
skolerne, før sagen er afgjort, 
fastholdt byrådets røde flertal 
tirsdag. De blå partier, minus 
Danmarksdemokraterne, ønsker 
stor frihed til lokale beslutninger 
om ledelsen samt sikkerhed for 
tilstrækkelig ledelse, mens 
flertallet ønsker en ordning, som 
sikrer politisk topstyring. 
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Irriterende jord 
bliver til nye 
naturparker 

Næstved er ikke alene om at 
forvandle irriterende - og dyr - 
overskudsjord til ny natur og 
naturparker. 

I Horsens har kommunen som 
en af de første fundet på at 
bruge overskudsjord til en 
rekreativ bypark, kaldet 
“Bakkelunden.” Projektet er 
langt mindre end Næstveds 
store projekt, men bygger på 
samme idé. 

“Bakkelunden" blev til, da 
Horsens kommune havde 
vedtaget en jordstrategi i 2017. I 
2022 vandt det rådgivende 
ingeniørfirma NIRAS en 
arkitektpris for bedste 
bæredygtige byggeri. 

I Hjørring har kommunen 
etableret et nyt 
oplevelsesområde, “Thirup 
Park,” der ligeledes er 
væsentligt mindre end 
“Englebakkerne.” Men også i 
Hjørring er området med 
overskudsjord forvandlet til 
blandt andet en svævebane, 
forhindringsbane, sø, amfiteater 
og ringborg. 

“Englebakkerne” bliver en 
stor bakket legeplads  
Det tog sin tid, inden ideen om en stor legeplads for 
børn og voksne blev født. Til gengæld er den god.
Næstveds borgere kan se frem til en legeplads i meget stor 
størrelse, som tilmed bliver betalt af nogle andre.

Sådan beskriver Venstres medlem af byrådets planudvalg, 
Kenneth Sørensen, det fremtidige friluftsområde, 
“Englebakkerne,” som Næstveds byråd i omtrent fuld enighed 
besluttede på sit møde 31. oktober.

“Jeg er ikke i tvivl om, at “Englebakkerne” er en god idé, som 
har været undervejs i et stykke tid,” siger Kenneth Sørensen, 
der blev indvalgt i byrådet for et år siden.

Ideen om det kommende aktivitetsområde har vitterligt 
været længe undervejs. Gennem mange år har byggeri i 
Næstved kommune og det øvrige Sydsjælland skabt tonsvis af 
overskudsjord, som vognmænd har fragtet langt for at slippe 
af med. 

Sådan tænkes aktiviteterne. Området afgrænses af Hovedmosesti og 
jernbanen i nord, og Englebjergvej mod sydøst. Kort: Næstved kommune

Sådan præsenteres Hjørrings nye 
oplevelsesområde på 20 hektar, heraf 
2,6 hektar beskyttet natur.
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Plads til det meste 

Fantasi og ønsker har fået frit løb 
i planlægningen af aktiviteter. 
Listen er blevet til i blandt andet 
et samarbejde med borgere og 
børn i nabolaget: 

• Sansesletten med plads til 
frugtlunde og opholdsarealer 
samt søer.  

• Dyrebakken - plads til heste- 
og hundetræning 

• Stier og ramper, som sikrer 
adgang til bl.a. udsigtshøj 

• Lysløjpe og stier til bl.a. løb 

• Blomstereng med 
naturlegeplads og ophold 

• Cykelbakken - et område med 
baner til MTB og anden 
cykling. Baner designes 
sammen med cykelklubberne. 

• Kælkebakken med rampe til 
udsigtshøj 

• Skolebakken med 
“tarzanbaner” og motionsbaner 
og plads til udeundervisning 

• Diskbakken med baner til 
diskgolf og andre spil 

• Palisaden med P-plads, toilet, 
scene og andre faciliter. 

• Venstre arbejder for en 
skovbørnehave, der skaleres 
op og ned efter behov.

En hånd til naturen
“Vi har gennem årene fået mange henvendelser fra 
entreprenører og vognmænd om overskudsjord, som de har 
været nødt til at køre jord til Glostrup, nordhavnen og 
Stevns. Der har også været et politisk ønske om at bruge 
overskudsjord til fornuftigt, så vi har været gennem en proces 
undervejs hertil,” forklarer Næstved kommunes projektleder, 
Christian Lærke Christensen.

Politikerne greb derfor muligheden for at bruge det 
kommunalt ejede og bynære område til projektet. “Man 
ønskede også at give naturen noget tilbage,” tilføjer Christian 
Lærke Christensen.

Borgerne i området har været inddraget i processen i større 
omfang end sædvanligt. Og det har medvirket til et godt 
projekt, understreger projektlederen. 

Men beboerne, der ad åre får den store “legeplads” som nabo, 
må i mellemtiden affinde sig med nogen støj fra lastbiler og 
bulldozere, der skubber rundt med bjerge af jord. 

Skoler og børnehave ligger nær “Englebakkerne”. Den midlertidige 
adgangsvej tænkes placeret fra Ring Syd og mellem de to landsbyer 
Stenstrup og Rønnebækhuse. Kort: Næstved kommune.
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For at begrænse støjgenerne arbejder kommunens 
planlæggere på at etablere en midlertidig adgangsvej fra Ring 
Syd. Vejen skal føres mellem de to landsbyer Stenstrup og 
Rønnebækhuse til projektområdet. 

Jord giver gode penge
Kommunen har ikke endnu besluttet sig for udbudsform. 
Men en mulighed er udbyde projektet som totalentreprise, 
hvor entreprenøren betaler en pris for at skabe 
“Englebakkerne” sådan som det beskrives. Til gengæld 
modtager entreprenøren betaling fra vognmænd og 
entreprenører, der skal af med overskudsjord.

Muligvis kan projektet også modtage en vis mængde lettere 
forurenet jord, såkaldt klasse 2-jord. Men det vil afhænge af 
nærmere undersøgelser. I så fald vil den forurenede jord 
kunne placeres på en membran til at forhindre nedsivning og 
dækkes med en eller to meter ren jord øverst. 

I stedet for at betale for bortkørsel og placering af 
overskudsjord kan Næstveds borgere altså i stedet få penge 
for at modtage jord og desuden opbygge et unikt 
aktivitetsområde. Selv om tidsplanen er usikker, fordi 
tempoet bestemmes af byggeaktivitet på Sjælland, regnes der 
med mellem 15 og 25 år. Se hele projektet her.

Den flade mark med Nygårdsvej i det fjerne bliver et kuperet 
fritidsområde med plads til det meste. Billedet er taget fra cykel- og 
fodgængerbroen over jernbanen ved Rønnebæk Skole.

Den østlige ende af marken er 
afgrænset af en vej med busstop tæt 
ved Rønnebæk Skole.

Sådan bliver en flad 
mark til et bakkeland 

Næste år udsender Næstved 
kommune et udbud for 
anlægsarbejdet. 

Ifølge projektleder Christian Lærke 
Christensen ventes udbuddet klart 
sidst i 2023 med projektstart i 2024. 
Parallelt arbejdes med 
kommuneplan og lokalplan for 
området.  

Arealet ejes af Næstved kommune, 
og er cirka 380.000 kvadratmeter 
stort. Det anslås, at der skal bruges 
knap 1,4 millioner kubikmeter jord. 
Hvis man regner med, at en lastbil 
plus anhænger kan flytte 22 
kubikmeter jord ad gangen, skal der 
bruges knap 64.000 lastbiler med 
træk til at klare opgaven.  15 
lastbiltræk per dag er ikke urealistisk. 

Derfor bliver “Englebakkerne” heller 
ikke bygget på en formiddag, men 
forventeligt i løbet af 15-25 år, 
afhængig af byggeaktiviteten og 
dermed mængden af overskudsjord, 
som kan bruges til “Englebakkerne.” 

Næstveds kommende legeland for 
friluftsmennesker bliver derfor 
opbygget i etaper, med mulighed for 
at tage dele af området i brug i takt 
med tilførslen af jord.

https://dagsordener.naestved.dk/vis/pdf/bilag/95d1ac6e-bc48-4c44-becc-e6816ee35eaf/?redirectDirectlyToPdf=false
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