
7. marts 2021 
 
Et indstik til Kommuneplanen / lokalplan for Næstved Kommune! 
 
I Holme-Olstrup har vi en naturbase, et muldtoilet og to shelters.  
Det er vi glade for. Det giver aktivitet i vores lokalområde, og det er en glæde 
at skoler og børnehaver benytter vores plads rigtig meget. 
Derudover så kommer folk langvejs fra for at overnatte i vore shelters. 
Endvidere bruges pladsen til forskellige lokale arrangementer som f.eks. 
Sankt Hans.  
 
Vi har dog et stort problem,  
og det er, at parkeringsforholdene er vanskelige på Liljevej. Som I kan se på 
billederne, så er Liljevej en smal vej, og man har faktisk ikke ordentlige 
parkeringsmuligheder på vejen. Samt at beboerne frabeder sig, at vejen bliver fyldt 
op med private biler eller en bus fra en institution.  
 
På skiltet henviser man til, at man skal parkere ved skolen = Døgndiamanten. Det 
kunne måske godt gå i gamle dage, men parkeringspladserne er fyldte hver dag, så der er ikke 
plads.  
 
Derfor vil vi foreslå, at man indretter sig en anelse anderledes….  
Alle besøgende til Holme-Olstrup Naturbase skulle i stedet for køre videre af 
Stationsvej og svinge ned ad Loddervej, og når man så kommer ud af Holme-
Olstrup, så skulle der være anlagt en parkeringsplads på venstre hånd, og 
her skulle man så parkere. Pt. er der skov og mark, som I kan se på 
billederne. 
 
På den måde kan man tilgå naturbasen fra den anden side, og samtidig få løst 
parkeringsudfordringen.  
Vi er klar over, at jorden ikke tilhører Næstved Kommune, så derfor skal der forhandles om jorden 
til parkeringspladsen. Der skal selvfølgelig også anlægges en parkeringsplads plus en trampesti 
over til basen. Det ville være fantastisk. 
 
Måske skal jorden så have en anden betegnelse for at kunne benyttes til 
parkeringsplads. Om det er skoven lige ved skolestien, som skal holde for 
eller marken eller lidt af hver, det ved vi ikke, men vi kan konstatere, at der 
er plads til en parkeringsplads. 
 
Kan man anvende lovgivningen om ”offentlige opkøb af marginaljorde” i 
denne her forbindelse? 
 
Carl Christian Hansen og Søren Peter Foldberg 
Holme-Olstrup 
 


