
 
RÅDHUSGRUPPENS HØRINGSSVAR OM MODEL 3 FOR NYSTED GL. RÅDHUS  
GULDBORGSUND KOMMUNE 
 
 
Først vil vi komplimenterer Kommunen for et godt og velforberedt borgermøde i Kettinge 
fritidscenter, hvor mange ting der, er faldet på plads, uden det store skænderi fra de forskellige 
grupperinger der er opstået i Nysted omkring det gamle Rådhus, for og imod model nr. 3. 
 
Rådhusgruppen kan fuldt ud gå ind for model 3. som tilgodeser meget af det arbejdsgrundlag som 
gruppen startede op med som formål.  
 
Arbejdsgruppens formål var.  
1> 
Rådhuset skulle bevares som en offentlig bygning og ikke sælges 
2> 
Bygningen skulle virke som et kulturhus og samlingspunkt for borgerne i Nysted gamle kommune. 
Som den nerve og det kraftcenter den vil være for byen som vi virkelig har meget brug for, sammen 
med den gode service som den kan yde borgerne, nu og i fremtiden. 
3> 
At holde et borgermøde om Rådhuset 
Det blev holdt d. 25. oktober 2008 hvor der var mødt 25. borger op foruden bestyrelsen og der blev 
formuleret en liste med ca. 25 brugbare løsninger til hvad Rådhuset kunne bruges til. 
Disse 25. løsninger blev via et oplæg fra NOF om Rådhuset sendt til Guldborgsund Kommune. 
 
Rådhusgruppen har et par tilføjelser til model nr. 3 
1> 
Den planlagte placering af biblioteket på første sal, foreslås flyttet til stueetagen. 
Vi fremkom med dette synspunkt på borgermødet i Kettinge og blev bakket op af andre deltager på 
mødet. 
Vi vil gerne uddybe det som vi mener, vil tilgodese meget af borgernes kritik ved 
biblioteksflytningen. 
 
2> 
Ved at biblioteket ligger i stueplan undgår man, at handicappet føler sig utrygge ved elevator og 
trapper, som var en del af kritikken på mødet, men kan gå lige ind af døren, dette kunne bevirke at 
flere måske ville bruge biblioteket, når de føler sig trygge og hjemmevant? 
 
3> 
Atriumgården vil være et meget værdifuldt tillæg til oplevelsen af biblioteket. Ved at indsætte en 
glasdør direkte fra biblioteket og ud i gården, ville man om sommeren have en pragtfuld 
opholdsplads med avislæsning bogcafe med mere. 
 
4> 
Nærheden og synergien til de andre funktioner med infocafe borger service m.m. vil være optimal   
 
 
 



 
 
5> 
Den gamle gymnastiksal er slet ikke beskrevet i model 3.? Det er pt. brydeklubben Thor fra 
Nykøbing der har lejet sig ind, 
Som vi kan se udefra er der ikke megen aktivitet af brydermæssig karakter,? 
Vi har i Rådhusgruppen haft kontakt til Lægehuset og spurgt om det var relevant med et mindre 
Fitnesscenter som kunne bruges i lægefagligt regi med udskrivelse af motion m.m. Det vil være en 
rigtig god ide var tilbagemeldingen fra lægerne. En af modellerne kunne være som en filial af 
Kettinge Fitnesscenter, derved var der mange der kunne få glæde af den nærhed til et motionscenter 
 
 
6>. 
Rådhusgruppen indgår gerne i arbejdet med udformningen af det kommende Kultur og 
servicecenter. 
 
 
Vi håber at Rådhusgruppens høringssvar kan være til inspiration for kommunens beslutninger. 
 
  
Rådhusgruppen under NOF. 
 
Jens Højgård. Slotsgade 14 4880 Nysted  
 
Karl Karup Tågense Engvej 10 4880 Nysted  
 
Henrik Agerlin’ Adelgade 90 4880 Nysted 
 
Ole Kold Adelgade 78 4880 Nysted 
 
På Rådhusgruppens vegne 
Med venlig hilsen 
 
Formand for Rådhusgruppen 
Ole Kold 
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