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Orientering 10.08.2018 

 

Affaldsstativer 

Næstved Kommune har via e-boks orienteret om den affaldssortering, vi er underlagt fra 

01.10.2018. 

På vores generalforsamling den 29.04.2018 ønskede bestyrelsen en tilkendegivelse af, hvil-

ken ordning, medlemmerne ville foretrække. Der var flertal for en sækkeordning – en løs-

ning med to sække, en på 110 liter til restaffald og en på 60 liter til bioaffald. Indtil nu har 

vi alene haft en sæk på 110 liter, og derfor skal vi alle finde en løsning til den anden sæk på 

60 liter til bioaffald. 

Vi har i øjeblikket kontakt med en mulig leverandør, og når en aftale er indgået, vil vi straks 

informere om priser mv. Det bliver et tilbud, som den enkelte sommerhusejer kan benytte 

sig af ved henvendelse til leverandøren. Der bliver tale om et nyt dobbeltstativ med en 

yderbeklædning af træ, som kan males. Sækken til restaffald er placeret i venstre side og 

sækken til bioaffald i højre side. Under 60 liter sækken er de placeret en hylde, og under 

den kan man placere affald, der skal til genbrugsøen (fx glas og papir).  

Det vil også være muligt at beholde det nuværende stativ til 110 liter sækken og så supple-

re med anskaffelse af et stativ til bioaffaldet. I dette tilfælde bør der placeres en plade, som 

sækken kan hvile på, da sækken kun er 65 cm høj. 

Kommunen har endnu ikke besluttet, hvor genbrugsøerne skal placeres. 

 

 

Tang 

I pressen har der været en del omtale af den tang, der ikke er blevet fjerne fra den yderste 

del af Lungshave-stranden. Hidtil har Næstved Kommune efter aftale med Næstved Havn 

vedligeholdt hele stranden på Lungshave. Næstved Havn betaler Næstved Kommune for 

strandrensning, uden at denne udgift dog er specificeret i det samlede regnskab. 

Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, at strandrensningen kun dækker de første 300 meter 

og ikke de sidste 200 meter. 

Vi har som forening ikke henvendt os til pressen, men i stedet henvendt os til strandens 

ejer, Næstved Havn, for at få genoptaget rensning af hele stranden. Det lykkedes af en del 

henvendelser af få Havnen til at fjerne tangen ved at lade Havnens gravko skubbe tangen 

ud til Smålandshavet i en periode med fralandsvind. 

Desværre har Næstved Kommunen ikke genoptaget rensning af de sidste 200 meter. Det vil 

vi følge op på. 

 

 

Vejenes tilstand 

Som det sikkert er bemærket, har vi fået foretaget en grundig behandling af vejene med 

udlægning af slotsgrus og efterfølgende stampning og tromling. Effekten kan ikke endelig 

måles pga. den meget tørre sommer. 

Når vi igen har fået regn i større mængder, vil vi foretage en evaluering of arbejdet. Vi vil 

også herefter opsætte et antal bump på de mest udsatte veje. 
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