Referat af Lokalrådsmøde 2. DECEMBER 2020
Tilstede: Thomas, Alex, Søren og Grethe
Afbud fra Karina
Referent: Søren Peter Foldberg
1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.
2. Status på økonomi ved kassereren: Intet nyt
3. Orientering fra formanden – indkommet siden sidst
a. Evt. aktivitetshus i Toksværd: Grethe vil kontakte Linda Frederiksen angående tildeling af
lokaler.
b. Hundeskov: Mette Dinesen er kontaktperson angående hundeskoven. Thomas er gået i
gang, men en tegning mangler. Der skal laves en parkeringsplads.
c. Åbenhed contra diskretion: Diskuteret.
d. Toksværd Bylaug bliver kontaktet af Thomas Jürgensen.
4. Orientering fra Interessegrupper
a. Gruppe 2 – møde 18.11. m/Mette Dinesen.
Det indkaldes til fælles borgermøde 20. marts kl. 10 til 15, hvor vi behandler
borgerbudgetter og samtidig får lavet en præsentation af interessegrupperne også.
b. Gruppe 1 – møde 19.11., hvor opgaverne er fordelt:
i. Gadebelysning og lysregulering
- Thomas
ii. Hastighedsbegrænsning, bump og chikaner
- Alex
iii. Fortove og cykelstier
- Ole
Se vedhæftede bilag om opgaver.
A:
Der skal afholdes et borgermøde i marts måned lørdag den 20. marts. Mødet er om
borgerbudgetter. Her skal der nedsættes en styregruppe. Styregruppen skal hjælpe borgerne.
Vores repræsentant er Thomas Jürgensen.
Der bliver udarbejdet en folder, som bliver hustandsomdelt.
B:
Vores trafikgrupper får grønt lys til at fortsætte arbejdet ud fra deres oplæg til arbejdet.
5. Indkomne forslag:
Thomas foreslår, at vi skal udvikle på julemandens by. Bylaug og Hogis venner er ansvarlige for
julemarked, optog og påklædning af Lunte. Søren taler med bylauget. Få det i en arbejdsgruppe i
lokalrådets regi.
6. Kommende events / deltagelse af eksterne

a. Januar, politiet deltager i vores bestyrelsesmøde – 19.00. Mødet foregår hos Thomas
Jürgensen i Toksværd Bygade 5.
b. Februar, indkaldelse af samtlige foreninger, grupper etc. til årligt stort fællesmøde. Dato
23. februar i Toksværd Forsamlingshus. Grethe kontakter og aftaler med
forsamlingshuset angående leje af huset, antal af personer med hensyn til covid19.
c. Marts: borgermøde om borgerbudgetter og interessegrupper. Mødet foregår den 20.
marts.
7. Deltagelse i diverse møder o.l.
a. Gruppe 2 – Alex og Grethe har deltaget i møder på Døgndiamanten om bevilling fra Nordea
fonden på kr. 400.000. Der er udarbejdet en skitse (bylauget) angående projektet
”Plænen”.
b. Grethe arbejder med i ”De Unges Dag”, og Grethe har udarbejdet en tidsplan og en
kommunikationsplan.
8. Evt.: Filmen skal sættes på dagsorden til næste møde. Bilag fremsendes af Søren Foldberg.
Næste møde: 13.1.2020

klokken 19.00

hos:

Thomas Jürgensen Toksværd Bygade 5.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BILAG:
HOT – Gruppe 1 indsatser – november 2020
Mht lys så tager jeg fat i NK belysning og Næstved kommune for at prøve at få fremskyndet udskiftningen
af lamper til LED, jeg vil slå på usikkerheden i HO omkring den store stigning i kriminalitet som der har
været ligesom jeg vil forsøge at fremlægge tal for hvor lidt ekstra det egentligt koster at få alle lys tændt.
Mht udkørsel fra Toksværd, lyskryds/rundkørsel så har jeg fundet ud af at Toksværd Bygade og Gødstrupvej
ikke mødes som i dag i det nye kryds ligesom der ikke er beregnet at der skal være lyskryds eller rundkørsel
i det nye kryds.
Jeg vil derfor arbejde på lyskryds da dette nok er det mest sandsynlige scenarie, jeg vil anbefale det
etableret på Toksværd bygade men vil lige høre om kommunen allerede har andre planer.
Lige mht Udkørslen fra Toksværd vil der være en god ide i at bruge medierne hvis vi ikke kan få en åben
dialog med kommunen.
Thomas Duus Jürgensen
_______________________________________________________________________________________
Hermed mit oplæg til hvordan opgaven vedr. fortove og cykelstier tænkes udført.

Der ønskes fokus på følgende opgaver :
Fortov - Olstrupvej - Landevejen til det skarpe 90 grader sving
Fortov - Stationsvej - Loddervej til forsamlingshuset (samt parkeringsforhold ved Alfehuset)
Fortov/sti - Toksværd Bygade - Landevejen til nr. 3
Fodgænger felt - Landevejen ved Gødstrupvej
Fodgænger felt - Landevejen ved Ravnstrupvej
Det er min plan at komme i dialog med Næstved Kommune, Center for trafik og ejendomme, Team trafik
samt Næstved Vej og park, med henblik på at få dem til at indse det problematiske ved de eksisterende
forhold.
Mvh
Ole Bitzer
_______________________________________________________________________________________
Jf. torsdagens møde så arbejder jeg overordnet set for hastighedsregulering. Mine umiddelbare
fokusområder er:
- Holme-Olstrup:
Stationsvej; fra byskiltet til gadekæret.
Skovvej; fra kirken og til Kalbyhusvej.
- Toksværd:
Toksværd Bygade
Søledsvej
- Dysted:
Dystedvej
Jeg vil prioritere ud fra nedenstående kriterier;
- Hvilke områder er mest befærdede
- Synliggørelse af HOT lokalråd i HELE området.
og deraf er min prioritering:
1. Stationsvej; fra byskiltet til gadekæret.
2. Søledsvej
3. Dystedvej
Mit oplæg til hvordan jeg vil angribe opgave er at gå til:

1. Trafiktælling + hastighedsmåling (fact finding http://vej08.vd.dk/komse/nytui/komse/komSe.html?noegle=2505043944) via
Næstved Kommune, Center for trafik og ejendomme 55 88 62 30; Team trafik 55 88 62 44 (vej og
trafikingeniør)
Næstved Vej og park 55 88 55 88
2. Billeddokumentation ift. udsyn, vejens beskaffenhed osv. (dokumentation for hastighedsnedsættelser
osv.)
3. Forslag til hastighedsnedsættelser (ændringer af eksisterende begrænsninger)
4. Forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger mhp. overholdelse af eksisterende
hastighedsbegrænsninger (skiltning, chikaner, bump osv.)
Inden jeg starter det videre arbejde, skal jeg på baggrund af ovenstående beskrivelse og tilgang, anmode
HOT lokalråd give grønt lys for det videre arbejde på vegne af dem?
Alex Kynde

