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# Kommuneplanen
Guldborgsund Kommune udfører et omfattende arbejde for at opfylde
de pålæg, man får fra højere sted om, hvordan kommunen skal udarbejde planer for sin virksomhed, og hvordan borgerne skal inddrages.
Der indkaldes til møder om planstrategi og kommuneplan. Der indkaldes høringssvar på de planudkast, kommunen sender ud. Kommunen
kan ikke kritiseres for ikke at gå i dialog med borgerne, men bestyrelsen
i NOF finder anledning til at kritisere planlæggerne og byrådet for kun i
mådelig omfang at bruge de mange input fra borgerne.
Til trods for en klar kritik af tiltagene til centralisering holder byråd og
embedsværk fast i en centraliseringsstrategi.
NOF har engageret sig stærkt i arbejdet for, at der formuleres en kommuneplan, som understøtter udviklingen i Nysted og omegn og i alle de
andre lokalområder, der udgør hovedparten af kommunen, og som ligger uden for Nykøbing F.
Det har vi gjort, fordi NOF blev sat i verden, da kommunesammenlægningen var en realitet, og man kunne se, at der var behov for nogen, der
kunne tale for de lokale områder og virke som et korrektiv til den centrale kommunes virke.
Udviklingen i kommunens virke har vist, at der fortsat er behov for at
tilskynde kommunen til at tage bredere hensyn, hvor lokalområderne
indgår med betragtelig vægt i kommunens planer.
NOF har været aktiv på en stribe møder med kommunen om den nye
kommuneplan. Og NOF har udarbejdet et fyldigt høringssvar på den offentliggjorte kommuneplan. Høringssvaret har været drøftet med borgere og foreninger i Nysted. Høringssvaret fandt tilslutning fra yderligere 4
foreninger i Nysted.
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Vi forventer, at kritikken af kommunens centraliseringsstrategi står
stærkere, når der er en bred opbakning bag kritikken.
Lokale politikere har ofte sagt, at man i Nysted aldrig kunne blive enige
om noget, så derfor følte de sig frit stillet over for de fremførte
synspunkter. Nu er der en bredt funderet kritik af centraliseringen, og vi
får nu se, om det har en virkning på kommunens strategi.
# Samspillet mellem NET og NOF
NET ønskede ikke at være medunderskriver på høringssvaret, idet man
fandt, at høringssvaret var for kritisk over for kommunen. For at de
skulle være med, skulle kritikken dæmpes væsentligt.
I NOF fandt vi, at en sådan afdæmpning af kritikken ville medføre, at
høringssvaret blev overhørt.
Jeg vil tilskynde interesserede til at gå ind på nysted.dk. Høringssvaret
er stadig meget relevant i forhold til kommunens varetagelse af de lokale områder uden for kommunens center.
Episoden omkring høringssvaret kunne naturligvis ikke undgå at påvirke samspillet mellem de to foreninger.
Selv om vi deler den opfattelse, at det er en fordel for byen, hvis NET
og NOF arbejder sammen om at løse de mange opgaver, der ligger i
byen, er det samtidig afgørende, hvad det er, man samarbejder om. Og
her var der en tydelig forskel på, hvordan de to foreninger forholdt sig til
kritikken af den kommunale centralisering.
NOFs bestyrelse blev også påvirket af sagen, og to medlemmer af bestyrelsen valgte efterfølgende at træde ud af bestyrelsen.

# InfoCaféen
NOF har i samarbejde med NET drevet den lokale Turistinformation i
2019 placeret på havnen over for Restaurant Nysted Havn. Sammen
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med InfoCafeen var der også et Havnegalleri, der viste og solgte
kunsthåndværk. Stedet har haft en meget fin søgning fra publikum i de
tre måneder, den var åben. I alt aflagde 3500 gæster besøg på stedet.
Vi har fra kommunen fået besked om, at al turistvirksomhed fra 2020
lægges ind under Visit Lolland Falster. De afsatte midler overføres til
denne enhed. Lederen har meddelt os, at vi kan køre videre, som vi plejer, indtil andet meddeles.
Blandt ideerne for 2020 er forslaget om at inddrage Vindens Verden til
turistformål.

# Nysted Havn og Kystområde
Der er en stribe initiativer i gang omkring havnen og Nysted Kyst. En af
de store ting, som er gennemført i 2019, er etablering af en ny badebro
ud fra Nysted sydkyst. Den har i en årrække været passet af Brogruppen, som er en handlekraftig del af NOF. Gruppen har sørget for at
tage broen op ved vintertide og sætte den i vandet igen, når badesæsonen var der. Men badebroen var efterhånden så ringe, at den måtte
fornyes.
Ved et gunstigt samspil mellem Brogruppen ved Per Jørgensen, Jens
Jensen, Jens Frederiksen og enheden Natur i Guldborgsund kommune
ved Frederik Cortes leverede kommunen økonomi til at købe en ny badebro, og Brogruppen kunne med støtte fra Jens Frederiksens Entreprenørenhed genopstille broen, som under passende festivitas blev taget i brug maj 2019. Det skal også nævnes, at det indgik i aftalen, at
Brogruppen yderligere bidrog med at reparere en bro ud Noret fra
skanseområdet.
Det blev endvidere aftalt med kommunen og NOF og NET, at foreningerne påtog sig driftsansvaret for badebroen i de kommende år.
De fire maritime foreninger i Nysted: Nysted Sejlklub, Nysted Roklub,
Smakkelauget og Nysted Bådelaug har sammen fremsat et høringssvar,
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der peger på , hvordan havn og kyst kan udvikles ved en række konkrete tiltag. Og de har flere initiativer undervejs.
NET har baseret på eksterne midler forestået et planlægningsarbejde
om udvikling af Nysted Kyst i projektet: Vandkant på Forkant. Arbejdet
er udført af arkitektgruppen Norrøn med støtte af en styregruppe nedsat af NET, hvor også jeg havde fornøjelsen at deltage som repræsentant for NOF. I forløbet er afholdt 3 borgermøder. Projektet blev afsluttet
ved årsskiftet med en flot rapport, der beskriver en række muligheder.
For at komme videre skal der skaﬀes friske penge.

# Hundeparken
Hundeparken blev etableret i samarbejde med kommunen. Kommunen
stillede det store areal på 2000 m2 til rådighed. NOF leverede arbejdskraft og dækkede udgifterne til etablering af et sikkert hegn om området.
Vi kan glæde os over, at Hundeparken er flittigt benyttet. Vi har også
hørt, at den har givet inspiration til etablering af flere hundeparker i
kommunen.

# Ensretningen i Adelgade
Efter en dialog med vejmyndighederne tilsluttede NOF sig, at ensretningen i Adelgade nord blev nedlagt og indrettet med optegnede parkeringsbåse. Forinden havde der været en drøftelse med beboere og
forretninger i Adelgade. Nogle beboere syntes det var fint, andre var
imod. Butikkerne mente, det ville understøtte adgangen til butikkerne.
Ændringen blev gennemført for at fremme et bedre flow i trafikken.
Nogle beboere var så utilfredse med ændringen, at de iværksatte en
underskriftsindsamling med det formål at få genoprettet ensretningen.
2 år efter underskriftsindsamlingen giver den formanden for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget Bring-Larsen anledning til at resolvere, at ensretningen skal genoprettes.
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Han drøfter ikke sagen med NOF, som har været inde i sagen fra begyndelsen. Beboere på gaden og butiksindehavere høres heller ikke.
Så meget for dialogen mellem de kommunale myndigheder og de
lokale engagerede borgere.

# Byudviklingen i Nysted
De senere år har vi kunnet konstatere en meget gunstig udvikling i
byen. Der kommer nye folk til. De køber de store økonomi- og opmærksomhedskrævende huse på Adelgade og sætter dem i stand. Nye
funktioner indarbejdes i husene. Den store gamle tøjfabrik bygges om
til “Restaurant Det gamle Pakhus”. Den store tøjforretning ved siden af
totalrenoveres med ny facade og bliver til “Nysted Orgelmuseum, der
også afholder koncerter. Det store hus “Villa Marina” har ligeledes fået
en omfattende renovering og fremtræder meget flot. Også andre huse
bliver købt og taget i brug som boliger, og de nye ejere sætter husene i
stand. Flexboligordningen har været en væsentlig støtte her.
NOF arbejdede i flere år på at få ændret de meget snærende lokalplansbestemmelser, der gjaldt for brugen af huse i centrum, som det
blev sagt: forretningsbygninger må ikke tages i brug til boliger. De skal
stå klar til, når tiderne ændrer sig. At kommunen har fornyet bestemmelserne, ser vi nu de gunstige virkninger af.

# Den flyvende Lollænder
I april 2019 kunne NOF i samarbejde med kommunen, havnen og ikke
mindst kunstneren Bo Karberg præsentere kunstnerens flotte skulptur
“Den flyvende Lollænder” opstillet på den vestlige mole på Nysted
Havnefront.
Vi har fået fin opbakning til projektet fra administrationen, formanden
for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Martin Lohse, og fra havnens
ledelse ved Jørgen Hillike og havnefogeden.
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NOF meddelte kommunen, at vi gerne ville donere værket som en gave
til byen, hvis vi kunne skaﬀe de nødvendige midler, og besøgende og
borgere fandt, at værket var et godt bidrag til Havnefronten.
Vi har modtaget mange positive tilkendegivelser om værket fra borgere
og besøgende.
Kommunen har givet tilsagn om, at man vil modtage gaven, såfremt
NOF afholder alle udgifter ved gavens erhvervelse og opstilling.
Takket været substantielle bidrag fra Thorkild Høeghs mindelegat og fra
kunstneren og med bidrag fra NOF midler kunne vi invitere til en festlig
overdragelse af værket til byen og kommunen fredag den 28. Februar kl
15.

# Bestyrelsen 2020
Ved bestyrelsesmødet i januar kunne vi konstatere, at ingen af den nuværende bestyrelse ønskede at opstille til en ny periode.
Det bliver op til friske kræfter at føre arbejdet videre.
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