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Velkommen til Sundays blog! Vi stiller skarpt på det
danske boligmarked og undersøger alt lige fra
forskellige realkreditlån til flotte altaner. Vi taler gerne
om økonomi og budgetter, men ligeså gerne om
inspiration og drømme. For os handler dét at købe en
bolig om at finde det bedste match mellem budget,





bolig og den gode hverdag.
Besøg os på sunday.dk
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Siden vores blogindlæg om at flytte ud af byen og realisere drømmen om et lille hus på landet, har vi lidt drømt om at
flytte til Næstved. Efter et møde med Instagramprofilen Rute4700 er den drøm bestemt ikke blevet mindre. Vi har sat den
beskedne Næstveder Philip, som driver profilen, i stævne og spurgt ham om:
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Hvad inspirerer dig, der hvor du bor og lever
Næstved er for mig en aktiv “storby i provinsen”. Vi har på den ene side små hyggelige butikker og cafeer i bymidten, og
på den anden side storcenter med større butikker. Her er moderne byggerier stenkast fra historiske bygninger og steder.
Det giver byen miljø og sjæl. Og i gå afstand fra bymidten kan man nyde naturen ved f.eks. havnen, Susåen eller
Herlufsholm skoven. Lidt længere fra byen har vi, efter min mening, et af danmarks bedste ferieområder: Enø og
Karrebæksminde. Udover turistattraktioner som f.eks. BonBonland, har vi også et rigt kulturliv og fritidsliv centreret
omkring Grønnegades Kaserne Kulturcenter eller den nye Arena.
Hvor(dan) du lader op og får energi?
Instagram er blevet min måde, at lade op på. Jeg “ser” Næstved gennem Instagram, og bruger kun mobiltelefonens
kamera. Instagram bringer mig ud på gå eller cykeltur i området i “jagten” på motiver. Det har klart fået mig til at se byen
og området på en helt ny måde. Og selvom jeg tit kommer tilbage til de samme steder, kan jeg ofte finde en ny fotovinkel
– eller skyde stedet klædt i en ny årstid. Udover at få masser af frisk luft og input, giver det mig også energi at dele
billederne på Instagram, samt se andres billeder fra byen.
Hvordan du helst bruger søndagen?
Jeg skal helst ud og have lys, luft og natur hver dag. Også om søndagen. Men derudover har jeg ingen faste
søndagsritualer. Søndagen kan derfor lige så godt blive brugt på Kulturcenteret som i naturen eller på en af byens cafeer.
Og nå ja. Instagram er jo altid i lommen, lige klar til et skud, hvis jeg falder over et motiv.
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Hvad laver du om søndagen?
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