Nytårshilsen 2016 fra NOF
Jeg vil gerne bringe en Nytårshilsen til alle medlemmer af NOF og til alle, som læser dette.
Vores formand Mogens Lundh måtte desværre op mod sommeren bede om orlov, idet han blev
ramt af en svær sygdom. Det betød, at undertegnede blev konstitueret som formand. Mogens har
været en både afholdt og meget aktiv formand, og vi savner i høj grad hans indsats.
En af de sager, som NOF har lagt en betragtelig indsats i, er videreførelse af den lokale
Borgerservice i alle 4 købstæder. Kommunen havde ellers meddelt, at de lokale borgerservicer
skulle lukkes og alene videreføres fra Nykøbing F.. Sammen med Fællesrådene fra Sakskøbing og
Stubbekøbing udarbejdede vi en rapport om borgerservice og ikke mindst om borgernes vurdering
af værdien af en lokal borgerservice. Byrådet valgte på denne baggrund at videreføre den lokale
Borgerservice i alle 4 købstæder. Vi tror, at Fællesrådenes indsats til fordel for den lokale
borgerservice ikke har været uden betydning for, at der i dag findes en lokal borgerservice i de 4
købstæder.
Vi har også samarbejdet med Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn og Liv i Stubbekøbing om at
påvirke Folketingspolitikerne til at sikre ordentlige netforhold for os, der bor uden for bycentrene. Vi
havde i 2015 foretræde for to Folketingsudvalg, hvor vi fremlagde vores kritik af, at staten ikke
sørgede for ordentlige netforbindelser til hele landet, samtidig med at de gjorde brug af nettet til en
forudsætning for at være en del af det normale samfund. Vi blev venlig behandlet, men fik også
den besked, at det ville være for dyrt at tage hensyn til os på landet.
Det er derfor glædeligt, at Byrådet med borgmesteren i spidsen har valgt at gøre en særskilt
indsats for at skabe ordentlige netforhold for borgerne i Guldborgsund Kommune og derfor har
afsat millioner til formålet i budgettet. Men det er dog ejendommeligt, at Danmark er blevet så
fattig, eller at de ledende politikere er blevet så hensynsløse, at man ikke vil sørge for ordentlige
netforbindelser til alle borgere. I gamle dage, da man indførte fastnettelefoner, kunne alle, der
ønskede det, tegne et abonnement til samme pris uanset, hvor man boede. Da sørgede de politisk
ansvarlige for, at der var lighed mellem borgerne uanset bopæl. Denne demokratiske gnist er
åbenbart slukket i mellemtiden.
Der er mange vigtige ting at interessere sig for også i år. Her vil jeg blot nævne, at Byrådet har
sendt sin Kommuneplansstrategi for 2015 - 2027 til høring hos borgerne. Her formuleres de
overordnede retningslinjer, som kommunen vil følge i de kommende år. Jeg vil derfor opfordre alle
til at orientere sig om de ledende ideer og give sin mening til kende.
Selv vil jeg give den kritik, at Byrådet agter at videreføre den centraliseringsstrategi omkring
Nykøbing F, som de er slået ind på. Byrådet kalder det oven i købet bæredygtig byomdannelse.
Der findes andre kommuner med store landdistrikter, som har en langt mere balanceret strategi.
De skriver i deres strategi, at de vil understøtte lokalsamfundenes attraktionsværdi, og at de
ønsker at samarbejde med aktører i lokalsamfundene, og at de ønsker at understøtte bosætning i
landsbyer og i det åbne land. Deres mål er at kunne tilbyde borgerne et stort udvalg af attraktive
og forskelligartede boliger og boligområder. Man ønsker også at sætte udviklingsinitiativer i
relation til lokalområdernes særlige kvaliteter og karakteristika.
Sådanne tanker er helt fraværende i den udsendte Guldborgsund Kommunes kommuneplanstrategi 2015 - 27. Der er brug for, at Byrådet indarbejder sådanne ideer i sin strategi.
Godt nyt år
Karl Krarup
kst. formand NOF
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