
Nyhedsbrev fra ”Grøn Omstilling  
– agenda 21 & klimarådet”, februar 2019 

Hej alle 
Så er vi kommet godt ind i det nye år, og det er på høje tid med en nyhedsmail fra os i Grøn Omstilling. 

19. februar. Borgermøde om Kommuneplanstrategien  
Den 19. februar er der borgermøde om kommunens udkast til en kommuneplanstrategi. Mødet er åbent 
for alle og afholdes på Maglemølle kl. 19:00 – 21:00. 
 
Der er 10 temaer: 
Næstved i vækst og udvikling, Næstved by - en levende bymidte, 
Næstved Havn, Landdistrikterne, Natur, Kultur, Børn, Uddannelse, 
Velfærd og Erhverv. 
 
Mød op og hjælp til med at gøre kommuneplanstrategien grønnere. 
 
Læs om mødet og få et link til kommunens udkast til 
kommuneplanstrategi her: 
 
http://naeskom.dk/Service/NytOgPresse/Februar2019/KomTilBorgermoedeKommuneplanstrategi.aspx 
 
Vi i Grøn Omstilling har udarbejdet en grundig kommentar til 
Kommuneplanstrategien set med bæredygtighedsbriller. Du kan læse 
vores kommentarer her: 
 
https://www.dropbox.com/sh/5jm34kekeatkznm/AAAVbMhuzI_IOIo6
w95LuDUBa?dl=0  
 
Hvis du har kommentarer angående vores bud – så skriv til: 
langevraa@yahoo.com. Husk at kommentarer helst skal relatere sig til vores formål, herunder en omstilling 
til bæredygtighed. 

26. februar. Klimaændringer – den danske vinkel 2019 
Kom og hør foredrag om dette emne. Det er live-streamet i Bio Næstved, sal 1. 
Forelæser: professor i klimafysik Jens Hesselbjerg Christensen, Niels Bohr Instituttet, 
Københavns Universitet 
Fra programmet: ”Efter foredraget går du hjem med … en idé om hvorvidt vi efterlader vores 

efterkommere en oase med vindyrkning, varme somre og masser af turister eller en nødstedt 

nation omgivet af et stormfuldt og stadigt stigende hav – og hvad der skal til for at vi ender i 

den første situation og ikke i den anden.”  

Læs mere og bestil gratis billetter på: http://www.bio12345.dk/program 
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13. marts: Generalforsamling 2019 i Grøn Omstilling, og 

præsentation af Næstved Kommunes Klimaplan 
Sæt kryds i kalenderen 13. marts. Der holder vi generalforsamling i salen 

på Næstved Bibliotek, Kvægtorvet. Vi starter aftenen med at 

Klimakoordinatorerne Søren Magnussen og Amr Hajir præsenterer 

Næstved Kommunes Klimaplan 2019. Oplægget varer ca. 20 minutter, 

hvorefter der er spørgsmål og diskussion. 

Selve Generalforsamlingen starter kl. 19:45 og varer ca. en time. 

Forslag til beslutninger skal være bestyrelsen – dvs. formanden - i hænde senest 3. marts. 

Hvis du vil stille op til bestyrelsen, er det en god ide at kontakte formanden, Jakob Jespersen, på forhånd.  

E-mail: langevraa@yahoo.com 

14. marts. Plastikgruppen 
Preben Schmidt fra vores bestyrelse har taget initiativ til etablering af 

en ”Plastikfri Næstved” gruppe. De har holdt en del møder og afholdt 

en OmegnsOnsdag.  Mødet var vel besøgt, og der var et oplæg fra 

Lisbeth Engbo fra ”plastic change”. Næste møde i gruppen er aftalt til 

d. 14/3 kl. 19-21 på Næstved bibliotek. Er du interesseret kontakt 

Preben via prebenbullschmidt@hotmail.com  

Tomgangskampagnen 
Vi har tidligere informeret jer om vores kampagne for at reducere unødvendig tomgang i 

kommunen: ”Tomgang er Tumpet – Stop Motoren”. Vi har streamers til at sætte indvendig 

eller udvendig i bilen og foldere om tomgang.  

Senest har vi også lavet en plakat til at sætte op uden for 

kommunens skoler og daginstitutioner, og den er udsendt via 

kommunen. Vi har været ud at kigge for at se om skoler og 

institutioner f.eks. havde sat vores plakat op. Det var der rigtig 

mange der havde.  

Inspirationstur(e) 2019 
Vi er i gang med at planlægge vores grønne inspirationstur i 2019. Sandsynligvis kommer den 

til at gå til Jyderup Højskole, hvor vi skal høre om, hvad folkehøjskolerne gør 

for at bidrage til den grønne omstilling, hvordan vi kan lade os inspirere af 

situationen i højskolernes storhedstid, og så skal vi ikke mindst vises rundt af 

deltagerne på holdet ”Grøn Guerilla”. Det er unge mennesker som har forstået 

at det står galt til, og som godt vil lære hvad de kan gøre ved det. 

Vi ved ikke endnu om vi på samme tur kan få plads til et besøg på det grønne 

bofællesskab Permatopia ved Karise. Ellers måske en separat tur dertil.  

Så snart turen er på plads, hører I mere fra os.  

Med venlig hilsen fra  

Søren Magnussen  
og  

Amr Hajir 
Præsentere: 

Kom og hør  
&  
diskuter 
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