Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn
ønsker dig og din familie
en rigtig Glædelig Jul
og et Godt Nytår!

Status på fællesrådets arbejde – læs det hele på www.ffso.dk

Sluseprojektet
Siden sidste nyhedsbrev har Guldborgsund kommune besluttet, at der skal arbejdes videre
med det ’Sluseprojektet’ som Fællesrådet har udarbejdet.
Fællesrådet ønskede at etablere en højvandssluse på det smalleste sted ved Maltrup Vænge i
Sakskøbing Fjord og et dige på nordøst- og sydvestsiden af fjorden. Højvandssluse og dige
foreslog vi med en højde på 2,5 m. over normal vandstand.
Guldborgsund kommune har vurderet at det var et godt forslag og har arbejdet videre med
det, med den ene ændring at højden ændres til 2,2 m. med mulighed for senere at forhøje
diger og sluse.
Det næste skridt er at der skal udarbejdes et egentligt forprojekt, med jordbundsundersøgelser, design af diger og sluse, økonomisk overslag for anlæg,
vedligeholdelsesudgifter samt forslag til bidragsfordeling.
Guldborgsund Kommune har besluttet, at udgifterne til dette i første omgang finansieres af
kommunen for senere at blive indregnet i bidragsfordeling af samtlige udgifter. Begrundelsen
for at gøre sådan er, at Guldborgsund Kommune ejer en væsentlig del af matriklerne (i alt 48)
indenfor det område der vil blive berørt af en eventuel vandstandsstigning til 2,2 m over den
normale vandstand, at kommunen skal bidrage økonomisk til kystbeskyttelsen på lige fod med
øvrige grundejere, at arealerne udgør et samlet byområde med mange aktører og for at sikre,
at projektet ikke går i stå.
Efter forprojektet vil der blive afholdt et offentligt møde. Mødet vil indeholde en gennemgang
af alle informationer, placering og udseende af dæmninger og konstruktion af slusen, planer
for vedligeholdelse, forslag til udgiftsfordeling mm.
Efter mødet og en høringsperiode skal Guldborgsund Kommune igen beslutte, om projektet
skal fortsætte, og i givet fald, hvad der skal udføres, hvem der skal udføre det, og hvordan
udgifterne skal finansieres og fordeles.
Fællesrådet er inviteret med ind i processen med Guldborgsund Kommune, hvilket vi
naturligvis er meget tilfredse med. Guldborgsund kommune har inviteret to store

entreprenørfirmaer, Niras og Rambøll til at give tilbud på forprojektet. Der har været
spændende at deltage i udvælgelsen af det firma, der fremkommer med det bedste tilbud. Vi
forventer en afgørelse inden Nytår.
Fællesrådet håber at ’Sluseprojektet’ bliver gennemført, så vi kan få sikret vores by imod
fremtidige oversvømmelser.
Fællesrådet har et godt og konstruktivt samarbejde med Guldborgsund kommune og
har henover året haft flere møder med kommunale embedsmænd
Den 15. juni i år havde bestyrelsen møde med Gitte Krogh. På dette møde drøftede vi
opstilling af velkomstskilte og flag ved indkørslen i Sakskøbing, og forslaget er indsendt til
kommunen. Der blev drøftet plantning af frugttræer ved Doktorparken, Søparken og
Saxparken og blomsterløg ved Sukkerfabrikken m.v. Der blev foreslået opstilling af bord
bænkesæt ved havnen og omfartsvejen. Asfalteringen af Kroggårdsvej (Omfartsvejen) og
Nykøbing vej var også på dagsorden, idet Fællesrådet ville prioritere Nykøbingvej højere end
Kroggårdsvej.
Den 9. august i år havde Fællesrådet ligeledes et vigtigt møde med Guldborgsund kommune,
med deltagelse af 3 ledende medarbejdere:
Niels Rasmussen fra Teknik og miljøområdet, som har ansvar for vejvedligeholdelse, asfalt,
gadelys, rabatjord, rabatter.
Jørn Kamper Nielsen fra Trafiksikkerhed, som har ansvar for Færdselstavler,
kørebaneafmærkning, parkeringspladser, parkeringsforhold, adm. af p-vagt, afmærkning af
vejarbejder
Jan Uhre Nielsen fra Park og vej Trafiksikkerhed, som har ansvar for Trafiksikkerhed,
vejplanlægning, private fællesveje mm.
Konklusionen på mødet blev, at de 3 ledere fik opgaver med hjem, som der arbejdes videre på
inden for deres ansvarsområde:
 Informations tavler til turister ved indfaldsvejene
 Trafiksikkerhed i krydset Søndergade / Jernbanegade / Saxes Alle, en bedre
skiltning af hastighed, en opstregning af vognbaner
 Trafiksikkerhed i Brogade og i krydset Nykøbingvej / Brogade / Orebyvej
 Opstregning af Orebyvej efter den forventede asfaltering i 2017
 Ukrudt på fortove ved kommunale ejendomme, kommunen forsøger at punktsprøjte
for ukrudt
 Opstilling af bænke og skraldespande
 Sies Park, det grønne område ved Kalkbrænderivej / Maribovej
I Apotekervænget er der efterfølgende vendt nogle riste så de ikke længere er farlige for
smalle hjul, på cykler, rollatorer rulleskøjter og løbehjul ikke længere kan køre ned i dem. Og
den af mange ønskede fodgængerovergang i Brogade er etableret.
Arbejdsdagen – Hold byen ren
Sidste weekend før Frugtfestivallen, lørdag den 10. september 2016 blev der fjernet en masse
ukrudt, så de 20.000 gæster, kunne få et godt indtryk af vores by.
Der kom 23 borgere og kommunale medarbejdere, 4 gange så mange som i 2015, som fik
fjernet en masse ukrudt, samtidig med at det var en hyggelig dag , med både morgen kaffe og
frokost.
Fællesrådene i Guldborgsund Kommune
Alle fællesråd i Guldborgsund Kommune mødes jævnligt og udveksler erfaringer, vi taler om
hvad der sker og hvad der er opnået, i de forskellige områder af kommunen. Og der arbejdes
på at få et både større og bredere samarbejde op at kører med kommunen.
I år har vi bl.a. diskuteret forslaget til kommuneplan, som alle fællesråd forkastede i starten af
2016, med input til hvad der skulle ændres.

Dette førte til, at kommunen inviterede fællesrådene til flere møder og det er vores indtryk
kommunen meget gerne vil samarbejde med fællesrådene og f.eks. hører hvad fællesrådene
mener før man laver den endelige kommuneplan.
2017
Hermed vil FFSO gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt et velsignet nytår.
Året 2017 bliver hektisk med møder om kommuneplan, sluse, YouSee, asfalt på veje m.v.
Det bliver også året hvor alle Fællesråd skal prøve at få køreplanen om samarbejde med
kommunen på plads. De indledende skridt er allerede taget.
Julekortet
Carsten Madsen har lavet julekortet. Enhver kan bruge kortet, men det må dog ikke ændres
eller sælges på nogen måde; hverken på nettet eller som print.

