Tillykke og velkommen i BLUP-4733 Tappernøje.

Men hvad er nu det?
Vores lokalområde er, via Lokalrådet, udvalgt til at indgå i en Bæredygtig Lokal
UdviklingsProces (BLUP), det sammen med Næstved Kommune og Landsbyhøjskolen. I 2021 er
4733 Tappernøje 1 ud af 10 udvalgte områder i hele Danmark, som er med i dette
udviklingsprojekt.
Udvikling? Jeps, fordi mange af os er kede af landdistriktsudviklingen her omkring os. Men, hvad
er det vi selv kan gøre, foruden bare at brokke os? Hvad vil vi selv, og hvad kendetegner os som
lokalområde? Hvad kan vi selv bidrage med? Det skal vi sammen have lavet en plan for.
Projekt BLUP, omhandler overordnet FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling i verden - men nu
på landsby-niveau, og her er gevinsten landsbyfællesskaber. Måske det lyder abstrakt og
højtravende? Vi bor her jo bare. Men sammen kan vi faktisk gøre nogle af Verdensmålene helt
håndgribelige og nærværende – og via projektet kan vi måske styrke områdets fællesskaber?
Lokalrådet håber, at nogle af jer her på siden – vil være medskabende til en udviklingsplan for,
hvor bæredygtigt 4733 Tappernøje er og skal være i fremtiden, altså både Snesere og Everdrup
sogne. Hvor halter det? Hvad fungerer godt? Og hvor kan vi med fordel styrke og kæde sammen?
At være med, kræver ingen særlige kompetencer, men blot troen på en bedre fremtid,
Har du en mening – så skriv den ikke her i tråden. INGEN kommer og gør det her for os. Denne
udviklingsplan skal vi selv skrive og realisere, og Lokalrådet er blot formidler.
Til BLUP-Tappernøje søges derfor nu en styregruppe og tre arbejdsgrupper:
1. Miljø og Biodiversitet - Vi har så megen natur omkring os. Hvad har vi og kan vi blive
bedre? Hvem ved, hvad vi har? Hvad med små nye tiltag? Har du idéer til det? Målgruppen:
borgerne, både private og erhvervsliv.
2. Erhvervsudvikling og infrastruktur - Næstved Kommune har en Kommuneplan og en frisk
er på vej. Meget er kortlagt, men hvem er vi egentlig? Hvad behøver vi og hvad vil vi selv?
Har vi et uudnyttet potentiale? Målgruppen: borgerne, både private og erhvervsliv.
3. Bosætning og fællesskaber - Hvad kendetegner os som område? Hvorfor er det skønt at bo
her, eller hvorfor ikke? Hvordan kan vi selv gøre det bedre? Hvordan omtaler du selv din
hjemby og lokalområdet? Hvordan ser du vores fremtid i 4733 Tappernøje? Hvordan
styrker vi fællesskaberne? Målgruppen: borgerne, både private og erhvervsliv.
Tilmeld dig en af arbejdsgrupperne, eller ansøg om optagelse i styregruppen, hvor der pt mangles
3 personer, altså en pers. fra hver af de tre planlagte arbejdsgrupper. Pt. foregår BLUP mest via
onlinemøder, men planen er, at vi skal mødes fysisk til et Fremtidsværksted - Fordi 4733
Tappernøje skal videre - Hvis ellers I er friske?
Tilmeld dig, eller hør mere her: blup4733@outlook.dk
Mvh. Lokal BLUP-Koordinator, Charlotte Roest.

