
ÅRSBERETNING FOR  NOF 2017 TIL GF2018 

Også i 2017 har NOF været engageret i mange sager af betydning for Nysted og 
omegn. Jeg vil her nøjes med at omtale et udvalg af disse. 

1. Guldborgsund Kommune forbereder en ny kommuneplan  

For at bidrage til udformningen af kommuneplanen arrangerede NOF, Øster Ulslev 
Beboerforening og Kettinge Bylav i samarbejde med kommunen et borgermøde i 
Nysted Byhus den 3. april. Der var et pænt fremmøde af borgere. Af oplægget fra 
kommunen fremgik det, at man vil satse på en udvikling, hvor der er balance 
mellem udviklingen af land og by.  

Tidligere udgaver af kommuneplanen har vi kritiseret for at være alt for 
centralistiske uden megen plads til initiativer i landdistrikterne, som også Nysted og 
Omegn tilhører efter gældende forståelse. 

Signalerne fra det nye byråd kan også tydes i retning af en mindre centralistisk 
tilgang. Borgmesteren bruger udtrykket, “der skal være balance mellem land og by.”  

Vi ser frem til, at de nye signaler udmøntes i konkrete initiativer i landdistrikterne og 
i Nysted og Omegn i 2018 ff. 

Kommuneplanen kommer op igen i år 2018, og her er der så lejlighed til at gå 
nærmere ind på, hvordan denne balance skal udmøntes. Der er allerede indkaldt

kommentarer til den nye kommuneplan og dens princippper.


2.  En ny cykelsti langs Nystedvejen fra Eskemosevej til rundkørslen ved 
indfaldsvejen til Nykøbing 
Fra Kettinges side har der længe været arbejdet for, at der blev stableret en cykelsti 
langs Nystedvejen fra Eskemosevej hele vejen til rundkørslen ved indfaldsvejen til 
Nykøbing. Fra NOF side har vi energisk bakket op om etablering af cykelstien.  

Senest ved vælgermødet i Kettinge lige forud for kommunevalget. Her blev det 
fremdraget, at selv om cykelstien var på budgettet for 2018 var der forlydender om, 
at man ville spare 3 km af cykelstien væk. Denne besparelse var der ingen af de 
tilstedeværende politikere, som forsvarede. I stedet lovede man at se nærmere på 
sagen. Og den glade melding fra politisk hold er nu, at cykelstien er på budgettet 
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for 2018, og at man lader cykelstien gå hele vejen fra Eskemosevej til rundkørslen 
ved indfaldsvejen til Nykøbing. 

Cykelstien er af vital betydning for liv og udvikling her. Den bringer Nysted og 
Kettinge med flere i nær og attraktiv forbindelse med andre dele af kommunen. 
Ligesom den skaber en vigtig forbindelse til det snart omfattende netværk af 
cykelstier, der gør vores smukke område tilgængeligt for borgere og besøgende. 

3.  Dialoggruppen med repræsentanter fra Teknisk Forvaltning 
NOF har sammen med repræsentanter for NET været en aktiv deltager i Dialog-
gruppen. Dialoggruppen mødes med repræsentanter fra Teknisk Forvaltning om de 
praktiske forhold i Nysted. Nøglepersonen er her Gitte Krogh fra kommunen.  

Mange forhold har været oppe til drøftelse. Og jeg synes, at vi må sige, at 
kommunen har været lydhør. Konkret: gadelamperne er blevet renset, support fra 
kommunen ved rengøring af byens gader, gensåning med græs på arealer, hvor 
intentionen om sommer-blomster desværre blev til uskønne ukrudtsbede. Der er 
stableret mulighed for opsætning af flag i rundkørslen ved Wichmandsvej. 

4.  Der er sat en masse løg i arealerne ud mod havnen. Kommunen leverede 5 
sække blomsterløg hos Hans Jørgen - blandingen Guldborgsund - vi skulle bare 
selv sætte dem. Det klarede nogle hold her i efteråret. 

 5.  Badebrogruppen har igen i år ydet en stor indsats for, at badehuse og badebro 
kan bruges af byens borgere ved at opsætte og nedtage badebroer, som kan give 
en sikker adgang til det våde element - også om vinteren. Og tak til dem og Svend-
Helge, der har været koordinator for gruppen. 

6.  NOF har sammen med NET været engageret i drøftelserne om Smakkelaugets 
planer om at etablere et mindre bådeværksted ved slæbestedet til brug for 
Smakkelauget. Begge foreningers holdning var, at man burde bakke op om laugets 
indsats for at skabe mere liv i havnen. Havnen er jo hele byens havn. 

7.  Bregningestenen. NOF har på initiativ af Erik Damskier i samarbejde med  
Bregninge Menighedsråd gennemført opstilling af en kopi af Bregningestenen ved 
Bregninge Kirke. 
Når det har kunnet lade sig gøre, er det fordi vi har haft en meget flot opbakning 
både praktisk og økonomisk. Vi har fået økonomisk støtte fra Menighedsrådet, fra 
Torkild Høeghs Mindelegat og fra Lolland-Falsters og Langelands Købstæders 
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Brandsocietets Fond. Og selve den store flotte sten, som bærer de udhuggede 
runer, er doneret af Troels Jørgensen. 

Formålet med opstillingen af Bregningestenen i kopi er at markere -  på en flot og 
let forståelig måde - at Lolland, her sydøst-lolland, er et gammelt kulturområde 
med livskraftige traditioner.  

Runestenen giver en markant og meget personlig melding. Den er kort som 
nutidens SMS’er. Men den rækker hen over en tidsmæssig afstand på 1000 år. 
"Åse gjorde disse kumler over Toke, sin og Toke Haklangssøns søn”. 

Har man endnu ikke besøgt Bregningestenen, bør man unde sig selv den 
fornøjelse. 

8.  Nysted Rådhus har været et fokusområde for NOF i en årrække.  

Siden Juni 2010 har NOF i samarbejde med Guldborgsund kommune ved en 
kreds af dygtige og udholdende frivillige drevet Nysted InfoCafe. Det er et 
velbesøgt sted i de tre måneder, der er åbent. Et par tusinde besøgende får her 
kvalificeret vejledning i, hvad man kan se og bruge i Nysted og Omegn.  

Der er også et meget stort udvalg af informative og flotte brochurer om Nysted og 
omegn, som er udarbejdet af medarbejdere tilknyttet InfoCafeen. Brochurerne er 
betalt inden for den sum, som kommunen har stillet til rådighed for NOF til 
InfoCafeens drift.  

InfoCafeens turistvendte aktiviteter drives i samspil med NETs turistaktivitet på 
havnen. 

En anden væsentlig aktivitet har været Rådhusgalleriet, som under Bjørn Ohls 
utrættelige indsats har præsenteret en omfattende udstilling af bysbarnet Frantz 
Landts malerier og en række andre marinemaleres værker. Desuden har Bjørn 
Ohl også indrettet en række mini-museer om Ålholm for at kunne imødekomme 
de mange, der spørger til Ålholm. 

Fremadrettet har det været og er stadig hovedideen, at Rådhuset bør udvikles til 
et centralt Borgerhus for Nysted og Omegns borgere og foreninger.  
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Vi har etableret et nært samarbejde med NET om at udforme en mangesidet 
anvendelse af bygningen. Og vi har netop genoptaget dialogen med kommunen 
om rammerne for en sådan anvendelse.  

9.  NOFs Fokusgruppe vedr Miljø, Natur og Pleje med Karen Andersen og Hans 
Jørgen Hansen har ydet en vedholdende indsats til udsmykning og god 
fremtoning af byen. Der er sørget for blomster i kummerne foran Rådhuset og på 
havneområdet.  

Gruppen har i samarbejde med NET også været initiativtager til gennemførelse af 
oprydning og rengøring i byen, hvor vi har modtaget praktisk støtte fra kommunen 
til fjernelse af resultaterne af rengøringen.  

10.  Ved Julemarkedet stod Karen Andersen for at holde Rådhuset åbent for 
julemarkedets gæster med forfriskninger til gæsterne i lighed med tidligere år. 
Forhallen tog imod med et juletræ, som var pyntet i samarbejde med lokale børn.  

11.  NOF har forestået etablering af Nysted Hundepark i nært samarbejde med 
kommunen. Kommunen har stillet 20.000 m2 til rådighed for en hundepark, og 
NOF har påtaget sig at opsætte og betale for et egnet dyrehegn med låger. To 
personer fra NOFs bestyrelse - Hans Jørgen Hansen og Søren Laurberg - har 
selv udført nedramning af de mange pæle og sørget for opsætning af et gedigent 
dyrehegn med klaplåger. 

Tidligt i august åbnede hundeparken med flot tilstrømning af borgere og hunde. 
Den lokale dyrlæge deltog også med tilbud til hundene og venlige instrukser til 
hundeejerne. Vi kunne glæde os over, at også kommunen var tilstede ved 
åbningen. Ved åbningen blev der - baseret på kommunens bidrag til 
åbningsbegivenheden - serveret hot dogs og håndbajere.  

En helt særlig fornøjelse var det at se, hvor begejstret hundene tog imod de nye 
muligheder for at bevæge sig frit. 

Vi kan vist roligt sige, at Nysted Hundepark er taget godt imod af borgere i byen. 
Der kommer mange, og der er dannet facebook gruppe med tilknytning til 
hundeparken. 
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12.  Nysteds Bygningskultur 

Vi har kunnet glæde os over, at der er en pæn tilgang af folk, som køber huse og 
sætter dem i stand. Adskillige med respekt for lokalplanens bestemmelser. Vi 
håber, at det nye Teknik og Miljøudvalg vil lægge vægt på gøre byens lokalplan 
gældende. 

Adelgade 5, Turisten eller Belle Italy havde udviklet sig til en alvorlig øjebæ, er 
blevet købt af en engageret borger fra Sjælland. Han syntes, at bygningen 
fortjente at blive bevaret. Han købte den derfor og har gennemført et omfattende 
renoveringsarbejde. Arbejdet er ikke afsluttet endnu, men så lang fremme, at 
formanden for NOF sammen med formanden for Nysted Bevaringsforening efter 
aftale har aflagt ham et besøg for at kvittere for hans fine indsats. Ved besøget 
udtrykte vi vores glæde over hans indsats og overdrog ham et års gratis 
medlemsskab af hhv Nysted Bevaringsforening og Nysted og Omegns Fællesråd, 
bogen om Nysteds Huse og et par flasker vin. 

13.  Bosætningskampagnen. Guldborgsund Kommune indkaldte sidst på året 
2016 ansøgninger til en Pulje rettet mod fremme af bosætningen i Guldborgsund 
Kommune.  

NOF og NET har i fælleskab udarbejdet ansøgning til et sådan projekt til fremme 
af bosætningen i Nysted og Omegn. Vores ansøgning blev imødekommet med 
30.000 kr.  Projektgruppen har valgt at gennemføre markedsføringen af Nysted 
via en facebook under facebook-overskriften Nysted et godt valg. Kampagnen 
fortsætter frem til sommeren 2018. 

14.  Vælgermøde i Nysted Byhus den 2. oktober 2017

NOF har i samarbejde med NET afholdt et vælgermøde i Byhuset / Biografen i 
Nysted. Der var et flot fremmøde af kandidater, som ønskede at blive valgt til 
Byrådet. Mødet blev ledet af den erfarne Arne Høgh, som sørgede for, at alle  
kandidater kom til orde og overholdt deres taletid. Der var også et flot fremmøde af 
borgere, der havde lejlighed til at spørge ind til kandidaternes politik for den 
kommende periode. Arrangørerne fandt, at mødet var vellykket og med til markere 
Nysted betydning i den kommunale sammenhæng.


Karl Krarup    25. februar 2018
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