Nysted & Omegns Fællesråd
Formand Mogens Lundh
Slotsgade 9
4880 Nysted

BADEBRO PÅ SKANSEN - NYSTED
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Tak for din henvendelse i mail af 25. april 2011.
Du fremfører i det vedlagte brev vigtigheden af, at badebroen på Skansen i Nysted fortsat opstilles – på vegne af Grundejerforeningerne Birkely, Nysted Strandhuse, Skansen og Østersøvej, Nysted Erhvervs- og Turistforening samt Nysted
Camping.
Byrådet har gennemført en lang række besparelser på budget 2011.
Byrådet vedtog at spare de afsatte driftsmidler (240.000 kr/årligt) til badebroer –
for alle de 5 kommunale badebroer i Guldborgsund Kommune. Byrådet vedtog, at
badebroerne skal søges overdraget til relevante foreninger med krav om at de
skal være offentligt tilgængelige.
Ønsker I mere information om byrådets beslutning kan det ses på
www.guldborgsundsund.dk – se under politik og dagsordner.
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Foranlediget af denne beslutning har administrationen i Teknik og Miljø haft en dialog med Nysted Erhvervs- og Turistforening omkring overtagelse af badebroen.
Det er i den forbindelse oplyst, således som det også fremgår af din henvendelse,
at foreningen ikke kan påtage sig arbejdet.
Guldborgsund Kommune vil meget gerne indgå en form for aftale med en forening/brugergruppe omkring den fortsatte drift af broen (vedligeholdelse / op- og
nedtagning m.m.).
Vi har bedt administrationen om at tage kontakt til Nysted og Omegns Fællesråd
for at undersøge muligheden for at indgå en sådan aftale.
Til din orientering er der indgået en aftale med en brobrugergruppe i Stubbekøbing, og en aftale er ved at blive indgået med Gåbense Havn/Gåbense Beboerforening. Aftalen med Nysted Strandhuse er opsagt pr. 31.12.2012, og denne fremgangsmåde er anvendt, da den tidligere Nysted Kommune i december 2006 indgik
en skriftlig aftale med Grundejerforeningen Nysted Strandhuse om drift af 2 badebroer.

SIDE 2

Vi er i Teknik- og Miljøudvalget klar over, at de mange besparelser medfører
ulemper og forringelser i den kommunale service, men det er desværre nødvendigt på grund af den trængte kommunale økonomi.
På denne baggrund må vi desværre orientere dig om, at Guldborgsund Kommune
fremadrettet ikke opstiller badebroen på Skansen.
Til din orientering kan vi oplyse, at udlægning af sand på stranden ved Skansen
gennemføres som normalt. Udlægningen forventes afsluttet indenfor 14 dage.
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