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Lørdag 14. marts 2015

Lidt grønnere i BonBon-Land
BLOMSTER: Lørdag 25. april slår Danmarks
sjoveste forlystelsespark, BonBon-Land, portene op for endnu en sæson. Netop nu arbejdes
der på at gøre parken klar til alle de glade
gæster.
I år vil der være øget fokus på at gøre oplevelsen i parken bedre. Et af flere udviklingsprojekter er på det grønne område. Derfor har
vi ansat seks personer i ’Det grønne team’,
hvilket er en tredobling fra de sidste år.
Det grønne team er allerede godt i gang
med at beskære træer, luge og klippe buske
og de vil hele sommeren gøre sig umage for,
at parken fremstår pæn. De skal sideløbende
arbejde med, hvordan parken kan tilføres flere blomster. En proces som begynder i år og
forventes udviklet de kommende år.
BonBon-Lands direktør, Niels Feerup, siger:
- Mange af vores gæster har ønsket sig flere blomster i parken og det lytter vi til. Når vi
har fået opdateret de grønne områder ser vi
på, hvordan det bedst muligt kan lade sig gøre
og jeg glæder mig til at se, hvor langt vores
nye kollegaer når med opdateringen i år og
håber, at vores gæster kigger forbi og fortæller os, hvad de synes om de nye tiltag.
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N•B kort
Temaaften
om Finland
GENERALFORSAMLING:

Foreningen NORDEN i Næstved-Fladså holder i
år en temaaften om Finland i forbindelse med sin ordinære generalforsamling.
- Vi stræber efter hvert år præsentere en ny af vore nordiske naboer, når vi
holder generalforsamling, og i år er det
så blevet Finlands tur, fortæller Henning Jensen, formand i NORDEN og
tidligere borgmester I Næstved.
- Vi har derfor allieret os med forfatteren og Finlandseksperten Søren
Sørensen, som vil fortælle om finnernes bestræbelser på at skabe en moderne selvstændig stat, efter at landet i
1809 ophørte med at være en del af
Sverige og blev et storfyrstendømme
under den russiske zar, fortsætter Henning Jensen.
Arrangementet finder sted torsdag
19. marts i Smedjen på Grønnegades
Kaserne. Det begynder kl. 18 med spisning, hvor der både er finsk mad og
finske drikkevarer på menuen. Tilmelding ved spisning på telefon 5544 1603.
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Skal huset sælges?
Tilstandsrapport og energimærke og el-tjek.
Udføres hurtigt og effektivt af beskikket
bygningssagkyndig.
Samlet pris kr. 8.800,incl. moms.
Energimærkning alene
kr. 4.000,- incl. moms.
Tlf. 40 88

12 30

Faxe Tømrer- og
Murerfirma ApS
Tlf. 42 22 42 68
www. ftmaps.dk
Mail: ftmaps@ftmaps.dk

Alt VVS arbejde udføres - Ring for et uforbindende tilbud
Bårse
Næstved
Rønnede
Holmegaard
Tlf. 55 99 00 98 Tlf. 55 73 70 77 Tlf. 56 71 16 96 Tlf. 55 56 13 33

www.pelvvs.dk

Aut. VVS Installatør

P. E. LARSEN A/S
Denne annonce kan blive din...

www.byggegaranti.dk

Vi udfører alt inden for murer-, tømrer-,
malerarbejde og reparationer. Ring og få
en uforpligtende snak om din opgave.
Proﬁlbuen 2 · 4700 Næstved · Tlf. 55 72 75 21
info@hansen-andersen.dk · www.hansen-andersen.dk

Haslev Tagrens.dk
Q Tagrens og maling

HT VVS
Aut. VVS INSTALLATØR

Q Algebehandling

Q Fliserens og imprægnering

Ny revolutionerende flisebehandling der
fjerner forurening og eliminerer organiske
belægninger i mange år
Tlf. 56314202 ell. 22823894 - info@haslevtagrens.dk - www.haslevtagrens.dk

Certificeret
forhandler
■ Varmepumper ■ Solvarme ■ Gaskedler
Depotvej 5 · 4700 Næstved · Tlf. 5570 1315 / 2012 6683
mail: ht-vvs@mail.dk / Fax: 5570 1319

79000

for KUN
pr. indrykning, ekskl. moms
ved mindst 4 indrykninger.

Tlf. 5573 5000
Skal din annonce
have optimal virkning,
er en annonce i
»Regionens fagmænd«
en rigtig god løsning..!
Næstved-Bladet Weekend
udkommer i 52.684 eksemplarer

