Strandgrundejerforeninger

NOTAT
1. august 2013

REFERAT AF MØDE DEN 8. MAJ 2013

Grundejerforeninger til stede:
Gedesby Østre Strand grundejerforening
Elkenøre Strand
Laksenborg grundejerforening
Stouby Klit-Marielund Grundejerforening
Marielyst grundejerforening
Sildestrup Strand grundejerforening
Marielyst Strandpark Ferieby
Grundejerforeningen Østersøvej
Fra Guldborgsund Kommune:
Christian Refstrup (CR), Vej, Projekt og Ejendomschef
Fra REFA:
Mette Suhr Stoffregen (MSS)
Dagsorden og information fra kommunen fremgår af vedlagte powerpoint.
Punkt 1: renovation
MSS orienterede om de nuværende planer på landsplan om affaldsområdet, bl.a.
regeringens ressourcestrategi, der måske vil indebære krav om øget kildesortering.
Der sker ikke ændringer før tidligst oktober 2015 af de lovgivningsmæssige krav.
Grundejerforeningerne udtrykte ønske om at blive inddraget ved kommende udbud af renovationskørslen, bl.a. er der ønske om kortere akselsafstand/bredde på
bilerne, der kører.
SAGSBEHANDLER:
MODTAGER:
CC:

Der blev spurgt om der er planer om papircontainere ved sommerhuse som der er
ved helårsbeboelser. MSS svarede, at det er der ikke planer om.
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Grundejerforeningerne spurgte om der er mulighed for mere fleksible løsninger for
beholderstørrelser og tømninger. MSS henviste til at man bruger de røde sække
(ekstra sække) og desuden containerne ved Velkomstcenteret.
I den forbindelse blev der spurgt til, om der er mulighed for at opstille større containere ved de nuværende glasbobler. MSS svarede, at der er der ikke umiddelbart da det vil give mulighed for at folk smider dagrenovation i containerne.
Der blev nævnt konkrete eksempler på ”farlig kørsel” fra renovationsbilerne og at
affaldssækken i flere tilfælde ikke sættes på stativerne. MSS følger op.
Forhold omkring beskæringssager blev drøftet. Kommunen følger op i sager, hvor
oversigtsforhold ved hjørner er problematiske for trafikken samt når trafikken fx
for renovationsbiler hindres.
Marielyst grundejerforening fortalte om deres praksis for problemer med bevoksning, hvor der gøres et stort arbejde for opfølgning overfor medlemmer.

Punkt 2: Orientering fra Kommunen
CR orienterede om:
-

Udvikling af turistområder, status
Kollektiv trafik
Trafik- og anlægsprojekter

Herunder:
Gedserprojekt: der er gennemført en række initiativer for at udvikle Gedser som
by- og turistområde, bl.a. ombygning af Marinestationen, ombygning af byens
torv m.m..
Marielyst helhedsplan: Ombygning af Marielyst torv startes op i efteråret 2013
Trafikprojekter: der er opsat to digitale skilte i kommunen hvoraf det ene er placeret ved rundkørslen på Bøtø Ringvej. Skiltene vil informere om arrangementer og
turistattraktioner i kommunen.
Renovering af lystbådehavne: Nysted og Stubbekøbing lystbådehavne gennemgår
en omfattende renovering, der afsluttes efter sommerferien 2013.
Plangrundlag for Nysted: Der arbejdes med planer for udvikling af Nysted som byog turistområde, bl.a. med tiltrækning af nye borgere, udvikling af havnemiljøet
og det historiske bymiljø.
Omfartsvej ved Nykøbing: omfartsvejen står færdig i december 2014
Kollektiv trafik: der er udarbejdet en analyse af hele kommunens kollektive trafik.
Analysen indebærer bl.a. ændringer for betjeningen af Marielyst hvor sommerruterne lukkes men til gengæld forstærkes helårsruterne så betjeningen samlet set
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forbedres og forenkles.
Fehmern Bælt: de forberedende arbejder til Fehmern Bælt projektet er startet
synligt op, bl.a. ombygges samtlige jernbanebroer i Guldborgsund kommune.
Statsfængsel: Byggeri af nyt statsfængsel ved Nr. Alslev er i gang.
Parkeringskapacitet i Nykøbing Falster: I Nykøbing Falster midtby er der som i en
række andre byområder stigende problemer med parkeringskapaciteten. Der arbejdes med en række initiativer for at forbedre situationen. Cementen (parkeringspladsen ved Nykøbing F Hallen) er stadig det sikre valg, hvis man vil have
mulighed for at parkere tæt på midtbyen uden tidsbegrænsning.
Renovering af banegårdsplads: banegårdspladsen i Nykøbing renoveres fra august
til december 2013. Der skabes bedre forhold for busser og bløde trafikanter.
Tour de France på Marielyst: sidst i juni sender TV2 en del af deres dækning af
Tour de France fra Marielyst. Der afholdes en række arrangementer på Marielyst i
den forbindelse.

Grundejerforeningerne havde drøftet behovet for faste møder og ønskede fortsat
at møderne bliver holdt 1 gang årligt. Næste møde er 28. maj 2014.

Christian Refstrup
Vej, Projekt og Ejendomschef

