181112 BIDRAG TIL KOMMUNEPLANENS MÅLSÆTNING.
Oplæg fra Nysted og Omegns Fællesråd
Balanceret udvikling og mindre centralisering:
Guldborgsund Kommune ønsker at fremme en balanceret udvikling af hele
kommunen. Derfor vil centraliseringstiltag blive afvejet mod hensynet til at sikre
livsgrundlaget for de lokale samfund.
Frivilligt arbejde og kommunens driftsopgaver:
Guldborgsund Kommune mener, at det frivillige arbejde er et værdifuldt
supplement til den offentlige indsats, men kan og skal ikke erstatte kommunens
opgavevaretagelse.
Kommunens driftsbudgetter skal derfor kunne sikre, at de prioriterede kommunale
opgaver kan varetages af kommunen.
Nysted By:
Det skal sikres, at Nysted By med dens velbevarede bygningskultur fortsat
fremtræder smuk og attraktiv for byens borgere og for besøgende og dermed
give et vægtigt bidrag til fremme af kultur aktiviteter, fritidsaktiviter, bosætning og
turisme i byen.
Nysted Havn
Nysted Havn er en integreret del af Nysted By, som har haft afgørende betydning
for byens historie og udvikling, og den er fortsat en vital del af Nysted By.
Havnen skal udnyttes og udvikles, dels som central del af byen og dels som et
knudepunkt for kulturelle og rekreative aktiviteter med tilknytning til land og vand.
Den påbegyndte renovering af havnen færdiggøres. Besejlingsforholdene skal
fortsat sikres, og der skal afsættes arealer i lokalplanen, således at aktiviteter til
fremme af den maritime kultur og liv understøttes.
Nysted Strand
Nysted Strand er sammen med Skanseområdet en meget væsentlig del af
Nysteds grønne og rekreative områder er af væsentlig værdi for såvel borgere som
for turismen og de tilknyttede erhverv. Nysted Strand skal løbende vedligeholdes,
så den kan virke attraktiv for besøgende. Initiativer der fremmer livet på stranden
understøttes.
Paradisstien
Paradisstien er en enstående sti, der for gående og cyklende skaber en meget
attraktiv sammenhæng mellem byen og det omkringliggende land. Stien følger på
tættest mulig måde kysten langs Østersøen og giver brugerne en meget stærk
naturoplevelse.
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Paradisstien skal løbende vedligeholdes, således at gående og cyklende gæster
sikkert kan benytte stien.
Den grønne Kulturkile
Der etableres et grønt parkområde fra Ny Østergade af de store grønne arealer
omkring Bønnelyches Pakhus og Bagergangen frem til Adelgade.
Parken skaber en direkte og smuk forbindelse mellem det gamle centerområde i
Adelgade og det nye centerområde med supermarkeder ved Wichmandsvej.
Parkområdet skaber også en kulturel helhed af Bønnelyches Pakhus,
Clausens Pakhuse og Nysted Vandtårn. Den allerede etablerede Kultursti i
byen med sti-forbindelse lang Rørsøen understøtter denne helhed.
Ved en efterfølgende inddragelse af Savværksgunden kan parkområdet udvides,
og der kan skabes en attraktiv bebyggelse langs å-løbet over savværksgrunden.
Jvf Lokalplan 132 side 5 med skitse af den grønne kulturkile.

Oven nævnte er NOFs svar på planlæggernes spørgsmål:
1: Hvis du kunne bestemme – hvad skulle vi så have fokus på?
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