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1. STATUS PÅ NÆSTVED 

• ……..i en tid, hvor: 
• Vi bruger alt for meget energi på en motorvej der måske/måske ikke kommer! 

• En utilsigtet arbejdsløshed 

• De største (produktions-) virksomheder er udfordret. 

• For mange tomme butikslokaler i centrum.  

• Supersygehus blev taget fra os – og garderhusarkasernen er lukket! 

• Middelmådigt niveau for eliteidræt 

• En bundplacering i DI´s undersøgelse af de forskellige kommuners erhvervsvenlighed 

• Risiko for at blive udnævnt til ”Udkants-Danmark” 

 

• Klar på en ny agenda?…….JA TAK   

”D
en nye virkelighed” 



2. PARKARENA NÆSTVED  
• VELKOMMEN TIL SJÆLLANDS TOP-MODERNE PARKARENA med: 

• Kapacitet: 

• Plads til 2665 permanente siddepladser 

• Plads til 3500 ved håndbold arrangementer 

• Plads til 5000 ved koncerter eller lign.  

• Mobile siddetribuner samt justerbare sæder 

• Mobilt professionelt basketgulv til nationale og internationale ligaer 

• Plads til 2 komplette håndboldbaner   

• Billedkube med LED-skærme 

• Interaktiv måltavle 

• Cafemiljø 

• Sponsorfaciliteter med plads til 450 sponsorer 

• Udsigt over Næstved Stadion (forbedret sponsor faciliteter for Næstved Boldklub)  

• Topmoderne fitness faciliteter (700m2) 

• Omkringliggende miljø (legeplads, løbebane, boliger mv.) 
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3. VISION –  

”NÆSTVED PÅ LANDKORTET” 



4. AMBITIONEN MED PARKARENA NÆSTVED 

1. Næstved skal på landkortet med topmoderne arena. 

2. Næstved skal være en endnu mere attraktiv kommune at 

bo- og drive virksomhed i. 

3. Et samlingspunkt for Næstved……  
 

Ad 3:   

• Samlingspunkt for kommunens idrætstalenter (eks. Sportscollege)  

• Samlingspunkt for ekstraordinære koncert arrangementer  

• Samlingspunkt for Danmarks (kommende) bedste Basket hold 

• Samlingspunkt for Håndboldturneringer, Indendørs Fodboldstævner, Dansestævner etc.    

• Samlingspunkt for regionens virksomheder og offentlige institutioner ifm afvikling af Konferencer, Kurser, 
Seminarer, Generalforsamlinger samt afholdelse af kundearrangementer.  

• Samlingspunkt for byens unge fra NIF, Næstved Boldklub, Næstved Gymnasium mv.  

• Samlingspunkt for den nye Skolereform, hvor krav om øget elev-aktivitet 

• Samlingspunkt for småbørnsfamilier (ifm aktiviteter udenom arenaen)   

 

 

 



……OG MULIGHEDERNE ER ENDNU FLERE: 

• ”Dansk Håndbold Forbund” – snakker om VM for damer i 2015.  

• ”Dansk Basketball Forbund” snakker om:  

• Danmarks bedste basketball arena…. 

• Afvikling af landskampe og pokalfinaler 

 

• Og hvorfor ikke: 

• Danish Open i Badminton? 

• DM i standard dans? 

• ”Vild med Dans”? 

• Afholdelse af det årlige og Danske Melodi Grandprix? 

• Koncerter med kunstnere som Rasmus Seebach, Medina, Burhan G, TV2, osv.?  

 

…..lad os gribe mulighederne og gøre dem til virkelighed! 

 



5. SUMMA SUMMARUM……. 

• ”PARKARENA Næstved” er 

muligheden for at markedsføre 

Næstved i hele DK – og skabe et 

samlingspunkt for borgere og 

virksomheder i Næstved 

Kommune…….BASTA!  



6. HVORDAN GØR VI DET TIL EN REALITET? 

• Hvor langt er vi? 

• Politisk opbakning – OK 

• Finansieringsplan – OK 

• Bæredygtige driftsbudgetter – OK    

 

• Hvad mangler herfra? 

• Rest-finansiering = min DKK 3M 

• Salg af sponsorpakker……  

• VIGTIGST: Interesse i at sætte Næstved på landkortet…..IGEN! 

 

 

 



6. VIL DU/I VÆRE MED? 

• Vi tilbyder en mangfoldig pallette af muligheder til: 

• Borgerne i Næstved 

• Offentlige institutioner 

• Den mindre lokale virksomhed 

• Den mellemstore lokale virksomhed 

• Den store lokale virksomhed 

• Den regionale samarbejdspartner.  

 

• For nærmere info: 

• Hans Henrik Knudsen 

• Tlf. 24 90 00 15 

• hhk46@live.dk 

mailto:hhk46@live.dk

