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Kigger man ned af listen over konkrete bud på byudvikling i Sakskøbing, dukker der også 
en etablering af en havnesti fra torv til havn i direkte linje frem 

Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn har fokus på 11 konkrete punkter i en byudviklingsplan

Sluseprojektet er det vigtigste
SAKSKØBING Nye info-
tavler, byskilte og 

nedrivning af faldefærdige 
huse i Vestergade er langt 
fra det eneste, som der er 
stor fokus på at få sat i 
gang i Sakskøbing.

Som omtalt forleden i 
Folketidende er Fællesrådet 
for Sakskøbing og Omegn 
i fuld sving med at “skære” 
en 11-punkts plan for byud-
vikling i Sakskøbing til. 
Her og nu arbejdes der iføl-
ge fællesrådsformand Hen-
ning Tønning ud fra et op-
læg, som der skal arbejdes 

videre med efter sommerfe-
rien. Hensigten er i sidste 
ende at nå frem til helt kon-
krete bud på lokal byudvik-
ling, som ville kunne reali-
seres enten gennem 
eksempelvis et byfornyel-
sesprojekt, via fondsansøg-
ninger og ved hjælp af gode 
lokale, frivillige kræfter.

Havnesti fra torv til havn
Kigger man ned af listen, 
dukker der også en etable-
ring af en havnesti fra torv 
til havn i direkte linje frem. 
Her tænkes der i en marke-

ret sti, som turister og an-
dre vil kunne følge fra tor-
vet til havnen.

Også det gamle gule pak-
hus i den fjerne ende af 
Søndergade i forhold til 
torvet tænkes der i at beva-
re og anvende til nye for-
mål.

Sakskøbings gamle råd-
hus bringes også i spil på 
listen, og her tænkes der på 
at skabe byudvikling gen-
nem en etablering af et tu-
ristkontor, en café eller nye 
mødefaciliteter for byens 
foreninger.

Listen, der som tidligere 
omtalt har hentet stor in-
spiration fra de 15 RUC-stu-
derendes feltkursus i Saks-
købing i sidste måned, 
rummer også en etablering 
af et rekreativt område ved 
havnen med legeplads, 
bålsted med borde og bæn-
ke samt nye toiletforhold.

Åbning af inderhavnen
Endelig er også en åbning 
og en eventuel ny etable-
ring af en ny indretning af 
inderhavnen i Sakskøbing 
med på listen hos fællesrå-

det. Ønskerne til inderhav-
nen skal ses i sammen-
hæng med, at fællesrådet 
gerne ser en større mulig-
hed for, at langt flere båd-
turister kan komme til at 
sejle helt ind til byen og 
lægge til.

- Det allervigtigste over 
alle punkter er dog helt sik-
kert sluseprojektet. Her er 
man netop nu i gang med et 
nyt skitsearbejde for at fin-
de frem til en smallere slu-
se, som vil blive billigere 
end det tidligere bud, der 
har været fremme. Det ser 

ud til, at der måske kan bli-
ve præsenteret en ny skitse 
for en kommende sluse ef-
ter sommerferien, fortæller 
formand for Fællesrådet i 
Sakskøbing og Omegn, 
Henning Tønning.

Han understreger også, 
at der vil blive indkaldt til 
et møde senere på året, 
hvor det vil være muligt for 
lokale borgere at give deres 
besyv med i forhold til øn-
sker om byudvikling.

KIM MØLLER PEDERSEN 
kmp@ftgruppen.dk

Nysteds kunststi 
blev indviet
Stien består af 250 sten.

NYSTED Der er valgt farver, 
skåret og glaceret, taget bil-
leder og til sidst støbt i spe-
ciel beton.

Alt sammen er det sket 
som led i den to år lange ar-
bejdsproces hos Keramik-
værkstedet under Guld-
borgsund Handicap, som 
står bag Nysteds nye 495 
meter lange kunstlinje.

I går var det så tid til ind-
vielse af kunstlinjen eller 
kunststien, som består af 
250 sten fra Nysteds gamle 
rådhus til Nysteds vand-
tårn. Præcis to år efter den 
første korrespondance mel-
lem initiativtagerne hos 

Nysted Vandtårns Venner 
og det kommunale kera-
mikværksted for handicap-
pede borgere.

Masser af tak
- Det er en meget flot linje, 
og der skal lyde en stor tak 
til keramikværkstedet, til 
Guldborgsund Kommune, 
til Troels Jørgensen A/S og 
til Lejerbo for at give lov til 
at lægge sten på stien, som 
går gennem deres område, 
lød det fra Troels Jørgen-
sen.

Han understregede også 
med et smil, at Troels Jør-
gensen A/S og Troels Jør-
gensen ikke var det samme.
 kmp I går var der indvielse af Nysteds nye kunststi med 50-60 deltagere. FOTO: CLAUS HANSEN

Her er det et eksempel på 
vandtårnsdesignet i de $otte 

sten foran Nysteds gamle råd-
hus, hvor kunststien tager sin 

begyndelse.
 FOTO: KIM MØLLER PEDERSEN

I vandtårnet kommer der til at 
være mulighed for at købe lø-
se eksemplarer af Nysteds 
$otte vandtårnssten, som 
blandt andre borgeren Nina 
Rosendahl har været meget 
inde over. Socialpædagog Ka-
rina Riishøj ved Keramikværk-
stedet under Guldborgsund 
Handicap kan i øvrigt tage 
mod eventuelle bestillinger af 
de lokale designersten.
FOTO: CLAUS HANSEN
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