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NÆSTVED

TID OG STED
Tirsdag

10.00-10.30 og 16.00-16.30:
Næstved Bibliotek: Rundvisning
14.00: Rønnebæk Sognegård:
Lokalhistoriker Rasmus
Nielsen fortæller om Rønnebæk Sogns historie
17.00-20.00: Grønnegades
Kaserne: Talentskolen har
åbent hus
18.30: Tappernøje Forsamlingshus: Banko
19.00: Herlufsholm Skole:
Orienteringsmøde om 8.-10.
klasse
19.00: Krummerup Kirke:
Koncert med jazztrioen
Willy Egmose Trio
20.00: Herlufsholm Svømmehal: HG Svømning har
generalforsamling

Onsdag

8.00-14.00: Axeltorv: Torvedag
10.00: Rådmandshaven: Dagdriverbanden har tur
10.00-10.30 og 16.00-16.30:
Næstved Bibliotek: Rundvisning
15.00: Kompagnihuset: Erhvervsseminar om salg.
arr. Næstved Erhverv
16.00: Jernbanegade 9: Dropin møde om misbrug. Arr.
Tuba
18.00: Grønnegades Kaserne:
AOF-foredrag om Marie af
Orleans
19.00: Sct. Peders Sognegård:
Filmklubben viser Black
Swan
19.00: Herlufsholm Sognehus:

Rønnebæk-Vejlø Husholdningsforening har foredrag
om »Grønlandstur i Kajak«
19.00: Sjølundsskolen: Informationsmøde om 10. klasse

BIOGRAFER
Nordisk Film Næstved
Tirsdag

15.30: Big Hero 6, 3D
15.30 - 18.30 - 21.30: American
Sniper
15.45 - 19.00 - 21.20: The Imitation Game
16.00 - 18.30: Big Hero 6, 2D
16.00 - 19.00 - 21.10: All Inclusive
16.15 - 19.00 - 21.20: En Chance
til
18.45 - 21.20: Taken 3
21.00: Birdman

Bio Næstved
Tirsdag

17:15 Unbroken
17:15 Paddington
17:30 20:00 The Imitation
Game
17:30 En Chance Til
17:30 Big Hero 6 m. Dansk Tale
19:45 All Inclusive
20:00 American Sniper
20:00 Seventh Son
20:00 Hobbitten: Femhæreslaget - 3D

Bio Glumsø
Tirsdag

19.30: Force Majeure

Havde hash med på værtshus
NÆSTVED: En 25-årig mand har fået livsvarigt karantæne
på Cheers i Ramsherred. Det skete efter, at politiet fandt 4,7
gram hash og 2,8 gram amfetamin på manden. Han er nu
sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Tævet i motionscenter
NÆSTVED: Tilsyneladende helt umotiveret slog en 31-årig
mand fra Næstved en 24-årig mand flere gange i hovedet,
da de befandt sig i et motionscenter på Manøvej i Næstved
lørdag eftermiddag. Ud fra gode vidneforklaringer fandt
politiet kort efter frem til den 31-årige, der blev anholdt og
sigtet for vold.

18-årig sparker hegn itu
FENMARK: En 18-årig mand fra Fensmark blev fredag aften
anholdt af politiet og sigtet for hærværk. På Østerled hørte
beboeren i et hus hørte støj udefra, og det viste sig at være
en mand, der stod og sparkede på et pileflethegn. Beboeren
fulgte efter gerningsmanden med sin hund, og på Holmegaardsvej kunne han tilbageholde ham, indtil politiet ankom.

Voksen mand smadrede ruder
FENSMARK: 38-årig sigtet for at smadre ruder
Lørdag klokken 2.06 fik politiet en anmeldelse fra et vidne,
der havde set en mand smadre en rude til Sydbanks lokaler
på Holmegaardsvej. Den 38-årige gerningsmand havde råbt
og skreget og i øvrigt truet med at smadre alt og alle. Det
blev så også til en smadret bilrude og en vinduesvisker, som
blev brækket af. Politiet fandt frem til den ophidsede mand,
som var fuld. Det var en 38-årig mand fra Fensmark, som
blev anholdt og sigtet for to tilfælde af hærværk.

Niels Feerup er ny
direktør i BonBon-Land
NY DIREKTØR: Det
bliver den 49-årige
Niels Feerup, der
overtager direktørstolen i BonBon-Land efter
Thomas Jellum,
som forlod parken i
efteråret.

Smykker stjålet
NÆSTVED: På Bellisvej var der i løbet af lørdag indbrud i et
hus. Tyven stak af med smykker.

»

BonBon-Land er en
vigtig arbejdsplads for
lokalområdet. Der er en
stor stolthed omkring
BonBon-Land, og den
skal vi gøre endnu større.
Niels Feerup, adm. direktør
BonBon-Land

Af Mia Than West
HOLMEOLSTRUP: 49-årige
Niels Feerup bliver ny administrerende direktør i BonBon-Land. Han skal fremover sikre, at der også i den
kommende sæson kommer
en lille halv million besøgende til forlystelsesparken
i Holme-Olstrup ved Næstved.
- Det er vigtigt for mig at
give børnefamilierne en god
oplevelse. Det er en forlystelsespark, hvor man skal
have en sjov og hyggelig dag
sammen med familien, siger
Niels Feerup.
- Det er et spændende og
udfordrende job, og jeg glæder mig meget, konstaterer
han overfor Sjællandske.

En fornuftig pris
Niels Feerup er opvokset i
Nakskov, men bor i dag i København sammen med sin
kæreste. Han er en erfaren
mand i oplevelsesbranchen
og har blandt andet været
ansat som marketingdirektør i Lalandia fra 2006
til 2011. Han har også boet
i Spanien i tre år, hvor han

49-årige Niels Feerup er ny administrerende direktør i BonBon-Land.
Han er klar til at åbne parken for fuld skrue den 25. april. Privatfoto
har været ansat som direktør for Club La Santa.
Det seneste år har Niels
Feerup drevet selvstændig
konsulentvirksomhed, hvor
han blandt andet har arbejdet med turismestrategi og
forretningsudvikling. Han
har derfor en bred erfaring
og ved, hvad der skal til for
at gøre gæster glade.
- Jeg sætter pris på det
samspil, der er mellem den
oplevelse, som leveres, og
det gæsterne forventer. BonBon-Land skal være en god
oplevelse for børnefamilier-

ne til en fornuftig pris, siger
den administrerende direktør og tilføjer:
- Når gæsterne får en oplevelse, der svarer til det, de
forventer, kommer de som
regel igen. Det er et vigtigt
mål for os i fremtiden, pointerer Niels Feerup.

En vigtig arbejdsplads
Det er Parques Reunidos,
der ejer BonBon-Land. De
driver 56 forlystelsesparker
rundt om i verden og har en
masse erfaring, som Niels
Feerup og BonBon-Land

kan trække på. Niels Feerup har dog på nuværende
tidspunkt ingen konkrete
planer om nye forlystelser,
oplevelser eller tiltag i BonBon-Land. Han skal først
til at finde sin plads, lære de
ansatte at kende og finde ud
af, hvordan den nuværende
identitet kan komme til at
spille sammen med en positiv udvikling af forlystelsesparken.
- Nu har jeg lige sat mig i
stolen. Det gælder for mig
om, at vi bliver klar. Jeg kan
love, at jeg vil arbejde for, at
gæsterne får den oplevelse,
som de forventer, siger Niels
Feerup og tilføjer:
- BonBon-Land er en vigtig
arbejdsplads for lokalområdet. Der er en stor stolthed
omkring BonBon-Land, og
den skal vi gøre endnu større, erklærer han.
Niels Feerup overtager
direktørstolen efter Thomas Jellum, der forlod BonBon-Land i efteråret 2014 til
fordel for et job som direktør
i Bollywood Parks i Dubai.

Beboere vil have forlænget frist
efter byge af spørgsmål
NY FRIST: Næstved
lokale erhvervs folk. De har planerne kommer til at bety»solgt« ideen til byrådspoli- de for dem.
Kommunes forslag
tikker Karsten Nonbo (V),
Derfor vil de have den foreom at tillade salg
som solgte den videre til løbige debatfase forlænget
af sten, grus og ligØkonomiudvalget.
ud over den fastsatte dato.
Det er en god handel for
Fasen løber ud 11. februar.
nende fra den gamle
genbrugsplads giver kommunen, der slipper af De er ligeledes utilfredse
med et stykke jord, der bare med, at kommunen ikke har
anledning til en
ligger hen.
informeret dem direkte.
lang række spørgsÅbent brev
Mere trafik
mål fra beboere i
Det er dog ikke alle, der me- Jette Frederiksen og Morområdet.

Søndagsbilist kørte for stærkt
FENSMARK: Søndag formiddag var politiet på Platanvej,
hvor beboerne havde bestilt en fartkontrol. 20 bilister blev
kontrolleret - én kørte for stærkt.
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SEK TION 1

Af Robert Andersen
NÆSTVED: Ideen om at
bruge den gamle nedlagte
genbrugsplads på Pederstrupvej 9B i Mogenstrup til
salg af sten, grus og lignede
produkter er fostret hos to

ner ideen er god. Den nærliggende andelsboligforening
Stenlunden har været ude
med en sønderlemmende
kritik, og nu lufter beboerene på den anden side af Stejlehøjen deres utilfredshed.
Jette Frederiksen og Morten Bo Jensen har i et åbent
brev til pressen givet udtryk
for, at de er usikre på, hvad

ten Bo Jensen har en lang
række spørgsmål, som de
ønsker svar på i forbindelse
med, at der skal udarbejdes
en ny lokalplan og et tillæg
til Kommuneplanen.
Det er især den øgede trafikmængde, de frygter, men
også at der ved at ændre i lokalplanen bliver åbnet for, at
andre virksomheder kan få

lov til at slå sig ned i bymidten.
De to beboere undrer sig
over, at man fra Næstved
Kommunes side pludselig
vil tillade detailsalg på et
meget stort areal. Normalt
tillader man ikke detailsalg
i butikker over 1500 kvm.
Her er det over 3000 kvm. dog er det udendørs.
Jette Frederiksen og Morten Bo Jensen vil have fristen forlænget, så de kan
nå at få svar og stille nye
spørgsmål til kommunen.
De to erhvervsfolk, Rasmus Sørensen og Lars Andersen, har tidligere fortalt,
at de vil droppe planen, hvis
den folkelige modstand er
for markant.

