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Generalforsamling 2015 

Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn holdt sin 2. generalforsamling den 12. marts 2015.  

Bjarne Nielsen blev valgt til kasser i stedet for Flemming Hansen, og der var genvalg af de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer m.v., der var på valg,  

Der blev under eventuelt drøftet medlemshvervning, økonomi og vindmøller. Patrick R. Grinling 

orienterede om sine planer om opsætning af kæmpevindmøller ved Maltrup Vænge og Idalund. 

Se referat.    

 

Borgerservice 

Sammen med Fællesrådene i Nysted og Stubbekøbing følger vi løbende udviklingen. 

Guldborgsunds Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg behandlede sagen på mødet den 22. april og 

vedtog at sende et forslag ud til høring. Forlaget går bl.a. ud på at flytte borgerservice til 

Sakskøbing Boligselskabs nye kontor i Vestergade og til Saxenhøj, med en samlet åbningstid på 4 

timer, en dag om ugen.  

Følg sagen. 

 

Trafiksikring, Orebyvej 

Et af de projekter fællesrådet og beboerne på Orebyvej har arbejdet for igennem de sidste 10 år er at 

få Orebyvej trafiksikret fra Nykøbingvej til bygrænsen. Første etape af trafiksikringen blev midt i 

december 2014 realiseret i form af en hastighedsbegrænsning på 40 km/t, betalt af Guldborgsund 

kommune.  

Det håber vi også de næste tiltag bliver i 2015 i form af chikaner, en opstribning med en 30 cm hvid 

stribe mellem fortov og kørebane samt en deling af fortovet i en cykel- og gangsti.  

Kommunens sagsbehandler Nils Rasmussen har den 17. april oplyst, at der forventes udlagt nyt 

slidlag på Orebyvej i år. 

Med baggrund i denne oplysning har bestyrelsen på mødet den 20. april vedtaget at afvente med 

nye forhandlinger med kommunen indtil, der foreligger dato for asfalteringen.  

Følg sagen.  

 

Sakskøbing har oplevet mange oversvømmelser 
Fællesrådet har fået udarbejdet et skitseprojekt og en ansøgning om en sluse til bekæmpelse af 

højvande i Sakskøbing byområde placeret ved Maltrupvænge. Ansøgningen blev i januar 2015 

sendt til Guldborgsund kommune som i februar 2015 har sendt sagen videre til Kystdirektoratet for 

en udtalelse. Udtalelsen forelå den 26. marts, og Kystdirektoratet fandt projektet egnet til 

kystsikring.  

En politisk drøftelse i Udvalget for Teknik og Miljø fandt sted i marts 2015 og Kommunens 

forvaltning arbejder nu videre med indbydelse til et lodsejermøde. 

Projektet med en højde på 2,5 m vil kunne sikre byen mod det ekstreme højvande som stormen 

Bodil sidste år den 5. december medførte. Bodil kostede ca. 2 millioner kr. i erstatninger til 

ejendomme på Nykøbingvej, Orebyvej og Saxes Alle. 

Følg sagen. 

 

Vindmøller og lokalplan 

Byrådet vedtog i februar et forslag til et kommuneplantillæg for kæmpevindmøller, som pt. er i 

høring.  

http://www.ffso.dk/index.php/ffso-internt/71-2015-03-12-generalforsamling
http://www.ffso.dk/index.php/opgaver/borgerservice
http://www.ffso.dk/index.php/opgaver/orebyvej-trafik
http://www.ffso.dk/index.php/opgaver/oversvommelser


Tillægget åbner bl.a. mulighed for placeringer af op til 5 kæmpevindmøller på 150 meter ved 

Idalund og Maltrup Vænge. Fristen for indsigelser er fastsat til 11. maj 2015. 

Torsdag den 30.april, kl. 18:30, er der orienteringsmøde om tillægget på ’Landsbyen’ i Våbensted, 

med deltage af bl.a.folketingsmedlem Hans Christian Schmidt.  

Vi håber at mange af vores medlemmer møder op. 

Mødet er arrangeret af fællesrådet, Pedersdal Grundejerforening og Våbensted/Engestofte 

Beboerforening. 

Informationsmødet. 

Følg sagen. 

 

Telefoni og internet 

Et emne vi sammen med fællesrådene i Nysted og Stubbekøbing har taget op her i begyndelsen af 

2015, er at skaffe bedre netforbindelse til yderområder som Lolland-Falster. 

Der er skrevet til og holdt møder to udvalg i Folketinget, Udvalget for Landdistrikter og Øer og 

Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget, i løbet af februar og marts. 

Følg sagen. 

 

Andre opgaver 
Fællesrådet beskæftiger sig også, gennem en arbejdsgruppe, med at få etableret skilte på vejene ind 

til Sakskøbing, der byder velkommen til byen og fortæller om større arrangementer i byen.  

Ligesom der er en dialog med kommunen om, hvor det kan pynte med løgplanter, blomsterbede og 

træer, og om hvordan vi sammen kan forskønne jordstykket mellem boghandleren og apoteket i 

Sakskøbing.  

Disse tiltag blev drøftet på bestyrelsesmødet den 20. april med kommunens medarbejder Gitte 

Krogh. 

 

Information om Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn og dets aktiviteter kan ses hjemmesiden 

www.ffso.dk, og på Facebook, www.facebook.com/ffso.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

Erik Bohn-Jespersen 

Formand  
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