BOLIG MED NÆRHED
BOLIG:

80% Black

ICON:

100% Cyan. 8,5% Magenta

NÆSTVED:

100% Black

Afdeling 22, Firkløver

Afdeling 705, Digtergården

Afdeling 303, Ferskenvej
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Afdeling 313, Holsted Nord

Afdeling 311 Appenæs

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
GoZee: Sådan kommer du i gang på
30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store
eller Google Play, og download appen på
din smartphone eller tablet.
2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

Fotogalleri

Webikon

Transportbuen 13 · 4700 Næstved
Tlf. 5577 0158 · www.njpglas.dk

Lejemål på fair vilkår
BOLIGNÆSTVED er Næstveds
største boligselskab med cirka
3.000 boliger fordelt på 34 boligafdelinger. Boligerne er i god stand
og beliggende i attraktive nærmiljøer. Vi råder over både rækkehuse, etagebyggeri samt mindre
villaer – og kan tilbyde familie- og
ungdomsboliger. Flere af vores
familieboliger er ældre- og handicapvenligt indrettede.
Som kommunens største boligselskab lægger vi vægt på at være en
del af lokalsamfundet. Vi er synlige
i nærområdet og troværdige. Den
professionelle betjening af beboerdemokratiet, vores beboere samt
de boligsøgende er vores kerneopgave. Når du bor hos BOLIGNÆSTVED, vil du opleve, at vi gør
meget ud af service, ærlighed og
gennemsigtighed i alle forhold. En
aftale er en aftale.

Ejendomsfunktionærerne i vores
driftscentre sørger for, at boligerne og udeområderne er velholdte.
Vores fokus er at drive boligafdelingerne på en måde, der kommer
vores beboere til gode. Vi er en
non-profit virksomhed, dvs. lejeindtægterne svarer til driftsudgifterne, og du har som beboer
indflydelse på, hvad der bruges
penge på.
I denne brochure kan du læse om
vores forskellige boligafdelinger.
Du finder flere oplysninger på vores
hjemmeside: www.bolignaestved.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Fladså-elektrikeren A/S
V/ Carsten Bonde

Hos os får du løsninger, der holder. Vi står
på mål for vores resultater, så du kan være
sikker på, at du får udført et godt stykke
el-arbejde af en kompetent elektriker.

Myrupvej 11, Myrup
4700 Næstved
Telefon 55 76 75 00
info@fladsaa-el.dk
www.fladsaa-el.dk
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Afdeling Pilegården

Sådan får du en bolig hos os
Du får nøglen til en af vores boliger ved at skrive
dig op på vores venteliste. Det kan du gøre på
vores hjemmeside www.bolignaestved.dk – bemærk, at du skal være fyldt 15 år for at skrive
dig op. Det er en god idé at notere sig på ventelisten i god tid, fordi der er ventetid på vores
attraktive boliger.

Har du yderligere spørgsmål, kan du også kontakte os på telefon 55 75 06 00, eller henvende
dig personligt i Kindhestegade 12, 1. Her er vi
klar til at hjælpe dig med din notering på ventelisten og svare på de spørgsmål, du har som
boligsøgende.

H.P. Christensen & Søn A/S
Fabriksvej 20 · DK-4700 Næstved · Telefon +45 5572 0099
Aut. VVS - blikkenslagerfirma & kloakmester
GRUNDLAGT 1835 · www.hpcvvs.dk

Vi trækker i samme retning
BOLIGNÆSTVEDs bestyrelse fastlægger den
overordnede strategiplan for boligselskabet
med mission, værdier og vision.
BOLIGNÆSTVED har som formål at stille
gode boliger til rådighed for alle med behov
herfor til en rimelig husleje samt give beboerne indflydelse på egen bolig og på boligområdet.
Der er valgt 3 værdier, som kendetegner
BOLIGNÆSTVED:
• Troværdighed – Det vi siger, er det vi gør
• Nærvær og engagement – Vi er til stede og
engagerer os
• Handlekraft – Vi gennemfører det, vi har
sat os for
Visionen kombinerer mission og værdier og
danner baggrund for målsætninger og konkrete aktiviteter. De prioriterede målsætninger
for 2015-2020 er:
Synlighed
• Mere synlighed i lokalsamfundet
• Øget markedsføring af boligerne
• Bedre beliggenhed og indretning af administrationens kontor

Effektivitet
• Øget effektivitet
• Øget digitalisering
• Åben over for samarbejde med andre boligorganisationer
Boligerne
• Renovere boliger til en tidssvarende/fremtidssikret standard
• Finde langsigtet løsning på den svækkede
• udlejning i boligafdelinger uden for Næstved by
• Fokus på at holde en konkurrencedygtighusleje
Beboerdemokrati
• Styrke den interne kommunikation med
afdelingsbestyrelserne
• Fastholde konsensus i organisationsbestyrelsen
• Udvikle og opkvalificere afdelingsbestyrelserne
• Tilbyde fora for vidensdeling og erfaringsudveksling for afdelingsbestyrelser
• Styrke beboernes deltagelse i beboerdemokratiet
Strategien for den kommende 5-års periode er
ved at blive udarbejdet og vil kunne findes på
vores hjemmeside www.bolignaestved.dk.

VI LEVERER
KVALITET
• Til den aftalte pris
• Til tiden

Anlægsgartner • Brolægger
Aut. kloakmester – herunder skybrudssikring
Entreprenør og anlæg • Pleje og vedligehold
Private haver • Vinterhaver

Stålager 1, 4050 Skibby
Tlf.: 46 41 44 42
mail@gartnergottlieb.dk
www.gartnergottlieb.dk
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Afdeling 1 – De 37 Huse
Afdelingen er beliggende på Glentevej 11-21, Hejrevej 3-7,
Østre Ringvej 12-30 og Gøgestien 2-20.
Afdelingen består af 37 parcelhuse med 3-4 værelser,
egen have og en rummelig kælder. Boligerne ligger tæt
ved skoler, institutioner og dagligvarebutikker og med let
adgang til offentlig transport.

Afdeling 2 – Banekanten og Jyllandsvej
Afdelingen er beliggende på Falstersvej 2-4, Lollandsvej
1-7, Rugvænget 13-19 og Jyllandsvej 2-4.
Afdelingen er opført som etagebyggeri bestående af flere
boligblokke med i alt 101 boliger fordelt som 2- og 3-værelseslejligheder. De fleste boliger har et ekstra toilet, og
alle har et kælderrum. Fælles vaskeri. Boligerne ligger i et
alsidigt boligkvarter tæt ved skoler, institutioner, dagligvarebutikker, Næstved Centrum og det historiske område
Munkebakken.

Afdeling 4 – Vandtårnsparken
Afdelingen er beliggende på Østre Ringvej 38-58 + 37-51,
Ejlersvej 36-70, Kærmindevej 4-14 + 3-17 og Lyngstien
1-17.
Afdelingen er opført som boligblokke med i alt 360 boliger
fordelt som 2-og 3-værelseslejligheder samt 3 butikslejemål. De fleste boliger har altan, og alle boliger har et
tilhørende kælderrum. Nogle af stueplansboligerne har
egen have. Fælles vaskeri. Boligerne ligger tæt på skoler,
institutioner, dagligvarebutikker og offentlig transport.

Malermester
Björn Forsberg A/S

Afdelingen er opført som etagebyggeri med i alt 207
boliger fordelt på 1-4-værelses lejligheder samt to butikslejemål. Boligerne ligger tæt på skoler, institutioner,
dagligvarebutikker og offentlig transport. Derudover er
boligerne også tæt på den fritlagte Suså, Næstved Havn
og Centrum. Alle boliger har kælderrum, og nogle har
altan. Fælles vaskeri. Der er mulighed for at leje garage/
carport.

Björn Forsberg
Malermester

Mobil 40 56 06 01

Gammelsøvej 26, 4760 Vordingborg ·Telefon 55 40 77 76
maler@bforsberg.dk · www.bforsberg.dk

Afdeling 5 – Mølleparken
Afdelingen er beliggende på Karrebækvej 25-47, Mosevej
2-10, Digevej 2-12, Toftevej 2-10, Slettevej 2-12, Marskvej
2, 2A og 4.

Malermestrenes
garantiordning

Afdeling 7 – Primulagården
Afdelingen er beliggende på Primulavej 1-23, Hvedevænget 58-62 og 93-99 og er opført som etagebyggeri bestående af boligblokke med i alt 116 boliger fordelt som 1-,
2-, 3- og 4-værelsesboliger samt et butikslejemål.
Boligerne ligger tæt på skoler, institutioner, butikker og
offentlig transport. I afdelingen er der fællesvaskerier og
hyggeligt haveanlæg med legepladser. Til hver bolig hører
kælderrum, og alle boligerne har altan. Der er mulighed
for at leje garage/carport.

Afdeling 10 – Birkehegnet
Afdelingen ligger på Birkehegnet 1–382 og består af 373
rækkehuse med 2 værelser i ét plan samt 3 og 4 værelser
i to plan. Til hver bolig hører for- og baghave samt udhus.
Boligerne udgør et alsidigt kvarter, opbygget omkring
hyggelige gårdmiljøer. Boligerne ligger desuden tæt på
skole, institution, butikker, offentlig transport og med
veludbygget stisystem til svømme- og idrætshal. I afdelingen findes også fællesvaskerier samt hyggelige haveanlæg
med legepladser. Der er mulighed for at leje carport.

Afdeling 14, 15, 16 – Pilegården
Afdelingen er beliggende på Snerlevej 21-191, Frøstjernevej 1-92 og Kodrivervej 1-46. De tre afdelinger rummer
tilsammen 235 rækkehuse og 80 ungdomsboliger. Rækkehusene er opført som 2-værelsesboliger i ét plan og som
3- og 4-værelsesboliger i to plan.
Boligerne udgør et alsidigt kvarter, opbygget omkring
gårdmiljøer, og til hver familiebolig hører for- og baghave,
samt udhus. Fælles vaskeri.
Boligerne ligger tæt ved skoler, institutioner, dagligvarebutikker samt offentlig transport. Kalbyrisskoven er
ligeledes i rimelig afstand.

Vævergangen 4
4760 Vordingborg

Telefon: 5534 3413
info@henriks-hvidevarer.dk
www.henriks-hvidevarer.dk
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Afdeling 17 – Frederiksvej, Menstrup
Afdelingen er beliggende på Frederiksvej 1- 29 i Menstrup
og består af 28 rækkehuse fordelt som 2-, 3- og 4-værelsesboliger. Hver bolig har egen have og et udhus.

Afdeling 18 – Spjellerup
Afdelingen er beliggende på Spjellerupvej 59 A-G og
består af rækkehuse med i alt 10 boliger fordelt som 2-, 3og 4-værelsesboliger.

Boligerne ligger ud til åbne marker i det hyggelige
Menstrup ca. 12 km fra Næstved Centrum. I nærområdet
findes dagligvarebutik, og en dejlig badestrand ligger kun
otte kilometer væk. Der er skolebus og gode busforbindelser mellem Menstrup og Næstved.

Afdelingen ligger i det hyggelige Spjellerup ca. 13 km fra
Næstved. I en afstand på cirka otte km findes Bisserup
Strand. Syv af boligerne har egen have, og alle boliger har
tilhørende udhus.

Afdeling 21 – Green Way
Afdelingen er beliggende på Skovburren 155-157 og er
opført som etagebyggeri bestående af tre blokke med i alt
36 boliger fordelt på 2 og 3 værelser. Boligerne i stueplan
har egen mindre have. Afdelingen har sit navn på grund af
bæredygtige funktioner, der findes i boligerne.
Boligerne ligger tæt ved skoler, institutioner, dagligvarebutikker samt offentlig transport, alt tilgængeligt via
et veludbygget stisystem. Kalbyrisskoven er ligeledes i
rimelig afstand.

- så huset kan trække vejret

Tlf.: 58 53 11 50

Specialister i gulvafslibning, lakering, lud- og oliebehandling. Pålægning af linoleum, vinyl, trægulv, tæpper m.m. – samt renovering af trapper.
Tlf.: 21 23 72 27 · ole@hrgulve.dk · www.hrgulve.dk

Afdeling 22 – Firkløver
Afdelingen er beliggende på Skovburren 107-110 og er opført som etagebyggeri bestående af 32 boliger fordelt med
2- og 3-værelseslejligheder. Hver bolig har egen mindre
have eller altan samt haveanlæg med legeplads.
Boligerne ligger tæt ved skoler, institutioner, dagligvarebutikker samt offentlig transport, alt tilgængeligt via
et veludbygget stisystem. Kalbyrisskoven er ligeledes i
rimelig afstand.

Afdeling 24 – Fønixhuset
Afdelingen er beliggende på Karrebækvej 2 og 4 og er
opført som etagebyggeri med elevator bestående af to
boligblokke med i alt 37 boliger fordelt på 2- og 3-værelsesboliger, og der findes desuden en rummelig, fælles
tagterrasse.
Boligerne ligger tæt på Næstved Centrum, skoler, institutioner, dagligvarebutikker samt offentlig transport. I
gåafstand ligger den fritlagte Suså, Herlufsholmskoven og
Næstved Havn.

Afdeling 23 – Husarhuset
Afdelingen er beliggende på Eskadronsvej 11 og er opført
som etagebyggeri med elevator bestående af en boligblok
med 76 boliger fordelt på 38 boliger med 2 eller 3 værelser, 13 penthouselejligheder med 2 eller 3 værelser, samt
25 ungdomsboliger.
Til hver bolig hører kælderrum. Alle familieboliger har altan, og enkelte boliger i stueetagen har også have. Fælles
vaskeri. Boligerne ligger på det gamle Garderhusarkaserne-område, nær Kalbyrisskoven, skoler, institutioner,
dagligvarebutikker samt offentlig transport.

Afdeling 25 – Sportscollege
Afdelingen er beliggende Ved Stadion 21 og består af 25
ungdomsboliger på hver 27 m2 med eget køkken og toilet
samt hems på 4,5 m2. Der er et fælles skur og cykelparkering samt fælles vaskeri.
Boligerne er nabo til Næstved Arena, gode træningsfaciliteter og Næstved Gymnasium.

Mobil: 40 89 18 11
Malervænget 3 · 4700 Næstved · Kontor/bogholderi tlf.: 91 24 24 24
kontakt@tomskloakservice.dk · www.tomskloakservice.dk

Døgnvagt

LILLE FIRMA MED STOR SERVICE
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Afdeling 301 – Vibegården
Afdelingen er beliggende på Kildemarksvej 79 A-I og er
opført som etagebyggeri bestående af en blok med 51
boliger med 2-4 værelser.
Størstedelen af boligerne har altan, og boligerne i stueplan mod Kildemarksvej har egen have. Desuden er der
et hyggeligt gårdmiljø med legeplads. Til hver bolig hører
kælderrum. Fælles vaskeri. Boligerne er tæt på skoler,
institutioner, dagligvarebutikker samt offentlig transport.

Afdeling 304 – Bellisvej – Falkevej og Skyttemarksvej
Afdelingen består af disse boliger:
• Bellisvej 1-6, rækkehuse med 6 boliger med 4 værelser
• Falkevej 3 og 5, rækkehus med to boliger med 3 værelser i 2 plan
• Skyttemarksvej 98, rækkehus med to boliger med 3
værelser i 2 plan
Til boligerne hører egen have. Afdelingerne ligger tæt ved
skoler, institutioner, dagligvarebutikker, Kalbyrisskoven
samt offentlig transport.

Ærøvej
4700 Næstved
Tlf.: 55 73 58 44
info@naestved-vvs.dk
www.naestved-vvs.dk

Afdeling 303 – Ferskenvej
Afdelingen er beliggende på Ferskenvej 3-55 og består af
rækkehuse med i alt 45 boliger med 4 værelser i ét plan.
Til hver bolig hører en lille forhave, en stor baghave samt
skur.
Boligerne ligger tæt på skoler, Næstved Gymnasium,
institutioner, svømmehal, sportshaller, dagligvarebutikker,
offentlig transport og gode rekreative områder. Der er
mulighed for at leje garage/carport.

Afdeling 306 – Stenstrupparken
Afdelingen er beliggende på Parkvej 102-138 og er opført
som etagebyggeri bestående af fire blokke med i alt 114
boliger med 1-4 værelser.
Boligerne har egen altan og kælderrum samt fælles vaskeri. Afdelingen ligger tæt på skole, institutioner, dagligvarebutikker, Sct. Jørgens Butikscenter og offentlig transport.
Let adgang til svømmehal, idrætshal og rekreative områder via stisystem. Der er mulighed for at leje carport.

Afdeling 308 – Gaulumparken
Afdelingen ligger i Fensmark og består af en nyere og en
ældre del. Den ældre del har adresse Hovledet 2-64 og
Kattekæret 1-50 og bliver totalrenoveret i perioden 20202022. Der er i alt 81 boliger med 2-4-værelser i ét plan.

Afdeling 309 – Toksværd
Afdelingen er beliggende på Smedevænget 1-13, Toksværd og består af 13 rækkehuse med 2 eller 3 værelser i
ét plan. Til hver bolig hører egen for- og baghave samt
udhus.

Den nyere del er beliggende på Østerled 9-127 og består
af rækkehuse med 60 boliger fordelt som 2- og 3- værelsesboliger i ét plan.Boligerne ligger tæt på skole, institution, idrætshal, dagligvarebutik og offentlig transport. Til
hver bolig hører have og udhus, og i nærområdet findes
blandt andet naturområdet Holmegaard Mose og BonBon-Land. Der er mulighed for at leje carport.

Boligerne ligger med udsigt til åbne marker, tæt på skole,
institution, dagligvarebutik og offentlig transport i det
hyggelige Toksværd ca. 10 km øst for Næstved Storcenter.

Lyngkilde – boligbyggeri:
• Nybyggeri og renovering
• Energifokuseret renovering
• Klimasikring af bygninger
• Indeklima i boliger
• Tekniske installationer
• Kloak og ledningsanlæg

Lyngkilde a/s
Rådgivende ingeniører FRI
Præstøvej 39, 4700 Næstved
Theilgaards Torv 1, 4600 Køge
www.lyngkilde.dk ▪ Tlf. 55 72 66 11

• Terræn og veje

og lokal

Lyngkilde – Summen af god rådgivning
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Afdeling 310 – Holme Olstrup
Afdelingen består af en nyere og en ældre del, begge
beliggende i Holme Olstrup. Den ældre del ligger på
Olstrupvej 3-101 og består af 50 rækkehusboliger
fordelt som 2-værelsesboliger i ét plan og nogle 3- og
4-værelseslejligheder i to plan.
Den nyere del ligger på Olstrupvej 105-147 og består
af 22 rækkehusboliger fordelt som 2-, 3- og 4-værelsesboliger i ét plan. Til hver bolig hører egen for- og
baghave samt udhus. Boligerne ligger tæt på skole,
institution, dagligvarebutik og offentlig transport i
det hyggelige Holme Olstrup ca. 12 km øst for Næstved og Næstved Storcenter.

Afdeling 311 – Appenæs
Afdelingen er beliggende på Blåbærvænget 22-35 og består af rækkehuse, fordelt med 6 stk. 2-værelsesboliger i
1 plan og 8 stk. 3-værelsesboliger i 2 plan. Hver bolig har
have og udhus.
Boligerne ligger med rimelig afstand til skole, institution
og offentlig transport i det hyggelige Appenæs ca. 5 km
syd for Næstved Centrum. I nærområdet findes skov, Karrebæk Fjord, marker, Jacobs Havn og Gavnø Slot med rig
mulighed for gode naturoplevelser.

Afdeling 313 – Holsted Nord
Afdelingen består af en nyere og en ældre del. Den ældre
del ligger på Niels W. Gades Vej 47-146 og H.C. Lumbyes
Vej 21-28, 44-51 og 70-73. Der er i alt 75 rækkehusboliger
fordelt som 2-værelsesboliger i ét plan, en række 3- og
4-værelsesboliger i to plan samt 12 ungdomsboliger. Boligerne har have og udhus. Fælles vaskeri.
Endvidere er der 18 senior- og handicapvenlige boliger
fordelt som 2-værelsesboliger i ét plan, som udlejes i samarbejde med Næstved Kommune.
Den nyere del med 25 boliger er beliggende på Fagotvej
79-119 med 2-, 3- og 4-værelsesboliger i ét og to plan.
Boligerne har have og udhus eller altan. Fælles vaskeri.
Afdelingen ligger tæt på blandt andet skole, institution og
dagligvarebutikker.

BYGHERRERÅDGIVNING
Vi arbejder med at skabe byggerier,
hvor mennesker trives.

Kuben Management A/S - Bygherrerådgivning Almen KBH - 7011 4501

Kubenman.dk

Afdeling 314 – Skovburren
Afdelingen er beliggende på Skovburren 211-276 og
består rækkehusboliger med 28 stk. 2-værelsesboliger i
ét plan og 44 stk. 3-værelsesboliger i to plan. Boligerne i
stueplan har have og udhus. Fælles vaskeri.

Afdeling 501 – Kornbakken
Afdelingen er beliggende på Kornbakken 25-33 og bliver
totalrenoveret i 2020/21. Det er en etageejendom med 22
boliger, heraf 4 tilgængelighedsboliger, fordelt som 2- og
3-værelseslejligheder.

Afdelingen ligger i et alsidigt boligkvarter tæt ved skoler,
institutioner, dagligvarebutikker samt offentlig transport,
alt tilgængeligt via et veludbygget stisystem. Kalbyrisskoven er ligeledes i rimelig afstand.

Boligerne har altan eller terrasse samt kælderrum og
ligger i et alsidigt boligkvarter tæt på skoler, institutioner
og dagligvarebutikker. Afdelingen ligger tæt på Næstved
Centrum, stationen og det rekreative/historiske område
Munkebakken – det hele i gåafstand over en gangbro. Der
er mulighed for at leje garage.

Afdeling 502 – Bakkegården
Afdelingen er beliggende på Rugvænget 12A-H og består
af 48 lejligheder i etagebyggeri fordelt som 3- og 4-værelsesboliger. Til hver bolig hører altan og kælderrum. Fælles
vaskeri.

Afdeling 503 – Tårnparken
Afdelingen er beliggende på Hvedevænget 96-118 og
Lupinvej 8-14 og består af 81 lejligheder i etagebyggeri
fordelt som 2-, 3- og 4-værelsesboliger.

Afdelingen ligger i et alsidigt boligkvarter tæt på skoler,
institutioner og dagligvarebutikker, Næstved Centrum,
stationen og det historiske område Munkebakken – alt i
gåafstand via gangbro. Der er mulighed for at leje garage.

Boligerne har altan og kælderrum og ligger i et alsidigt
boligkvarter tæt ved skoler, institutioner, dagligvarebutikker samt offentlig transport. Der er fælles vaskeri og
hyggeligt haveanlæg med legeplads.

EKSPERT I AT NEDGRAVE MOLOKKER TIL AFFALD

TLF.: 2031 0068
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Afdeling 703 – Trollehusene
Afdelingen er beliggende på Karrebækvej 40-58 og består
af to boligblokke med i alt 64 lejligheder fordelt som 1-, 2-,
3- og 4-værelseslejligheder, hvor de tre sidstnævnte har
altan. Alle boliger har mindre kælderrum. Fælles vaskeri
og haveanlæg med legeplads.

Afdeling 704 – Sognefogedgården
Afdelingen er beliggende på H.C. Andersens Vej 1-5 og
består af en boligblok med 21 lejligheder med 1, 2, 3 eller
4 værelser. De tre sidstnævnte har egen altan, og alle har
et kælderrum. Fælles vaskeri og haveanlæg med legeplads.

Afdelingen ligger i et alsidigt boligkvarter tæt ved skoler,
institutioner, dagligvarebutik samt offentlig transport.
Der er en rimelig kort afstand til Næstved Centrum, den
fritlagte Suså, Herlufsholmskoven og Næstved Havn.

Afdelingen ligger i et alsidigt kvarter tæt ved skoler,
institutioner, dagligvarebutikker samt offentlig transport.
Der er rimelig afstand til Næstved Centrum, den fritlagte
Suså, Herlufsholmskoven og Næstved Havn.

Afdeling 705 – Digtergården
Afdelingen er beliggende på H.C. Andersens Vej 25-49 og
består af blokke med 84 lejligheder og 26 taglejligheder.
Lejlighederne har 1, 2, 3 eller 4 værelser. Boliger i stueplan har egen mindre have, mens boligerne på 1. og 2. sal
har lukket altan. Til hver bolig hører mindre kælderrum.
Fælles vaskeri og haveanlæg med legeplads.

Afdelingen ligger i et alsidigt boligkvarter tæt ved skoler,
institutioner, dagligvarebutikker samt offentlig transport.
Rimelig afstand til Næstved Centrum, den fritlagte Suså,
Herlufsholmskoven og Næstved Havn.

HTH KØKKENFORUM NÆSTVED
Messebuen 1 • 4700 Næstved
Tlf. 5573 6400 • www.hth.dk

Afdeling 707 – Karrebækhus/Vesterhus
Afdelingen er beliggende på Grimstrupvej 100 A-G og
Grimstrupvej 102 A-F og er etagebyggeri bestående af 69
lejligheder med 2, 3 eller 4 værelser. Fælles vaskeri og
haveanlæg med legeplads.

Afdeling 708 – Herlufsholm
Afdelingen er beliggende på Karrebækvej 28A-D og er
etagebyggeri bestående af 30 lejligheder med 1, 2 eller 3
værelser. Til 1- og 3-værelsesboligerne hører altan, og alle
boliger har kælderrum.

Afdelingen ligger i et alsidigt boligkvarter tæt ved skoler,
institutioner, dagligvarebutikker samt offentlig transport.
Rimelig afstand til Næstved Centrum, den fritlagte Suså,
Herlufsholmskoven og Næstved Havn.

Der er fælles vaskeri samt mindre haveanlæg. Afdelingen
ligger i et alsidigt boligkvarter tæt ved skoler, institutioner, dagligvarebutikker samt offentlig transport. Der er
rimelig afstand til Næstved Centrum, den fritlagte Suså,
Herlufsholmskoven og Næstved Havn.

Er din virksomhed sikret?
Din lokale
låsesmed
Ring til Erik på

55 72 48 62
Effektiv
adgangskontrol til
sikring af institutioner,
virksomheder og boliger

Sydsjællands-Låseservice
v/Erik M. Nielsen

Ejlersvej 34E - 4700 Næstved
www.sydsj-laase.dk

• Tyverisikring
• Omstilling af låse
• Adgangskontrol
• Dørpumper
• Brand- og pengeskabe

BOLIG MED NÆRHED
BOLIG:

80% Black

100% Cyan. 8,5%
Magenta
Kindhestegade
12,
1.
100% Black
4700 Næstved
T: 55 75 06 00
info@bolignaestved.dk
www.bolignaestved.dk

ICON:

NÆSTVED:

Profilbuen 2 · 4700 Næstved
Telefon 55 72 75 21 · www.hansen-andersen.dk

www.hrj-service.dk · Tlf.: 55 44 11 53

service

hovedentreprenør

nybyggeri
vedligeholdelse renovering

14633 • www.jsdanmark.dk

Gyldenbjergvej 55 · 4840 Nørre Alslev · Tlf. 5444 6144 · Fax 5444 6164

Herstedøstervej 21
2600 Glostrup
Tlf. 60 80 99 80
info@trold.dk
www.trold.dk

