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- Det bliver til 250 sten, som én efter én lægges ned i stedet for andre sten i en sti, 
fortæller Friederike C. Hinse 

Udsigten er fantastisk inde fra Nysteds vandtårn, og nu er der også udsigt til 495 meter sti med $otte nye sten fra det gamle rådhus 

og til vandtårnet. FOTO: ANDERS KNUDSEN

NYSTED Det bliver 
snart til 495 meter by-

udvikling i Nysted.
Den præcise opgørelse - 

og ikke mindst hvad den 
dækker over - vil man kun-
ne høre meget mere om 
onsdag 20. juni.

Her vil der nemlig klok-
ken 12.30 foran det gamle 
rådhus i Adelgade blive 
præsenteret et projekt, som 
omhandler en helt ny sti af 

kunstneriske sten med Ny-
sted Vandtårn som motiv.

250 sten i alt

- Det bliver til 250 sten, som 
én efter én lægges ned i ste-
det for andre sten i en sti, 
som kommer til at strække 
sig fra rådhuset i Adelgade 
og hen til Nysteds vand-
tårn, fortæller Friederike C. 
Hinse, som er kunstnerisk 
underviser ved Guldborgs-

und Handicap, hvor 10-12 
borgere kontinuerligt og op 
mod 24 i alt har arbejdet 
med at skabe de flotte by-
tursten.

Friederike C. Hinse kan 
også fortælle om, at projek-
tet med at skabe en ny 
“kunstlinje” fra det gamle 
rådhus til vandtårn er fore-
gået i keramikværkstedet 
hos Guldborgsund Handi-
cap. I et samarbejde med 

foreningen bag Nysted 
Vandtårn er det så blevet til 
den snarlige indvielse.

- Vi skulle egentlig have 
haft stenene klar sidste år, 
men i marts i år blev vi fær-
dige. Og så skal brolægger-
ne nu i gang her fra den 20. 
juni, fortæller Friederike C. 
Hinse.
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Snart kommer der ny kunst at kigge på i fortovshøjde

Sti af kunstneriske sten 
hele vejen til vandtårnet


