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Vedr. Badebroer i Nysted 
 
Tak for jeres besvarelse af den 5. maj 2011.  
 
Indledningsvis vil vi udtrykke respekt for kommunens bestræbelser på generelt at reducere omkostninger 
for kommunekassen. Samtidig vil vi stærkt opfordre til, at kommunen i størst muligt omfang lever op til 
visionerne i den nye kommuneplan 2009-2021, som er blevet udarbejdet i tæt samspil med borgerne. Ef-
tersom Nysted i den forbindelse er blevet udpeget, som et af kommunens fyrtårne indenfor kultur, natur 
og turisme, finder vi, at det er mere fornuftigt at behandle og udvikle de enkelte byer og områder indivi-
duelt under hensyntagen til kommunens officielle målsætninger og Nysteds turist potentiale.      
 
Med hensyn til badebroen ved campingpladsen på Skansen, som vi og områdets øvrige interessenter me-
ner, er en væsentlig faktor for et godt strandophold i Nysted,  er vi fortsat af den opfattelse:  

� At det for såvel Nysted by som for Guldborgsund Kommune, og specielt udviklingen af turismen gene-
relt, er en uacceptabel forringelse, hvis badebroen ikke bliver sat op i 2011.  

� At Kommunen ikke i tide har involveret områdets reelle interessenter, og at man derfor ikke har fået 
mulighed for at organisere sig rettidigt  

� At den korte tidsfrist inden badesæsonen starter, nu gør det vanskeligt at løse opgaven rettidigt   

� At den offentlige badebroen ved Skansen bør have mindst samme betingelser og prioritet, som den 
privat ejede badebro ved Nysted Strandhuse. 

Vi skal dermed anmode om, at kommunen revurderer situationen og udviser imødekommenhed overfor 
Nysted ved at opsætte, vedligeholde og nedtage badebroen i samme periode som for Nysted Strandhuse. 
 
I den mellemliggende periode vil så finde løsninger på, hvordan vi i samarbejde med kommunen kan få 
opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af badebroerne organiseret og finansieret. 
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