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

 

 

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

Kommunen  har i foråret 2015 vedtaget at flytte borgerservice til Sakskøbing Boligselskabs 

nye kontor i Vestergade. Siden september 2015 har åbningstiden været fredag fra 10.00 – 

13.00.  

  

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. Der har siden da flere 

gange været foretaget hastighedskontrol af politiet med en lang række overtrædelser og bøder 

til følge.   

Vi arbejder stadig for at nye tiltag bliver gennemført snarest i form af chikaner, en opstribning 

med en 30 cm hvid stribe mellem fortov og kørebane, så det bliver tydeligere hvor bilerne må 

parkere samt en deling af fortovet i en cykel- og gangsti, så cyklisterne ved hvor de skal køre.  

I april 2015 oplyste kommunen, at der forventedes udlagt et nyt slidlag på Orebyvej i 2015, 

men kort efter kom der besked om at Sakskøbing Fjernvarme ønsker at lægge nye ledning ned 

i vejen i 2016. En asfaltering kan derfor først ske i 2017. 

 

De tilbagevendende oversvømmelser i Sakskøbing. 

Fællesrådet har fået udarbejdet et skitseprojekt og en ansøgning om en sluse til bekæmpelse 

af højvande i Sakskøbing byområde med sluse og dæmning ved Maltrupvænge. 

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

stormen Bodil den 5. december 2014 medførte. 

Ansøgningen bilagt et skitseprojekt blev i januar 2015 sendt til Guldborgsund Kommune, 

som i februar 2015 sendte sagen videre til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet svarede den 26. 

marts 2015, at projektet var egnet til kystsikring.   

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

Forvaltningen har i sommerens løb arbejder med udarbejdelse af lodsejerlister og brev med 

indbydelse til et lodsejermøde. 

Brevet til lodsejerne blev sendt ud i første halvdel af september 2015 med indbydelse til 

borgermøde i oktober 2015. 

Med baggrund i de modtagne bemærkninger fra borgerne tager Teknik og Miljøudvalget 

sagen op på mødet den 24. februar 2016 for stillingtagen til om arbejdet med projektet skal 

fortsætte, som det anbefales af forvaltningen.  
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Vindmøller og lokalplan 

Byrådet vedtog i februar 2015 et forslag til et kommuneplantillæg for kæmpevindmøller.  

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

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

Fællesrådet og beboerforeningen i Våbensted afholdt et vel besøgt orienteringsmøde om 

tillægget på ”Landsbyen” den 30.april med deltage af bl.a.folketingsmedlem Hans Christian 

Schmidt.  

Fællesrådet sendte sine indsigelser til kommunen og sammen de mange hundrede andre 

indsigelser blev de forelagt kommunens Udvalg for Teknik og Miljø i august 2015. 

Udvalget vedtog at sende sagen til Byrådet med anbefaling af at områderne ved Maltrup 

Vænge og Idalund sendes ud i ny 8 ugers høring for at få fastlagt den rigtige placering af 

møllerne.   

Fællesrådet vil forsat kæmpe i mod opsætningen af kæmpemøllerne på land med henvisning 

til de store gener for naboerne og de meget uheldige indvirkninger på vort smukke landskab.  

 

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 provins-områder som Lolland-

Falster. 

Der er blevet udarbejdet skrivelser til Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer og til 

Erhvervs, Vækst- og Eksportudvalget, som blev afleveret den 24. februar 2015 og den 19. 

marts 2015 ved  møder med udvalgene. 

De 3 Fællesråd arbejder videre med sagen sammen med de øvrige Fællesråd på Lolland-

Falster.   

 

Lokalplanforslag nr. 158 for Sakskøbing Bymidte. 
Efter at forslaget blev drøftet ved et offentlig møde på Ellekildeskolen den 11. juni 2014 har 

sagen været forelagt Udvalget for Teknik og Miljø flere gange og sidst den 26. august 2015, 

hvor man vedtog at henligge sagen. Dette er sket med henvisning til en tilsvarende plan for 

Nysted By som man mener er for restriktiv.  

Lokalplanen skulle have være nye regler for bymidtens bebyggelse og skulle samtidig være et 

forbedret administrationsgrundlag for Sakskøbing Facaderåd ved ansøgninger om byggeri 

m.v. 

Fællesrådet ønsker at få sagen genoptaget, da der er behov for en byplan for bymidten. 

 

Sakskøbing Facaderåd. 

Efter Fællesrådet i efteråret 2015 havde søgt Guldborgsund Kommune om at få en plads i 

Facaderådet blev dette godkendt. Bestyrelsesmedlem Keld Nielsen er per 1. januar 2016 

blevet fast medlem af rådet.      

  

Fællesforening for alle fællesråd og bylaug 
Bestyrelsen besluttede i september at afholde et møde med de øvrige fællesråd i 

Guldborgsund Kommune for at drøfte om vi skulle etablere et samarbejde. Mødet fandt sted 

den 5. oktober 2015 på Saxenhus med deltagelse af 10 fællesråd / bylaug m.v. fra 

Guldborgsund Kommune. 

Et nyt møde fandt sted den 28. november i Nysted nu også med deltagelse af foreninger fra 

Lolland kommune. Yderlig et møde fandt sted i Idestrup den 26. januar 2016 hvor man blev 

enige om at starte en fællesforening op på et møde den 25. februar i Sakskøbing.    
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Andre opgaver 

Fællesrådet beskæftiger sig endvidere med en række mindre opgaver: 

 Info-tavler i/ved Sakskøbing by, der er nogle gamle grimme info-tavler flere steder når 

man kommer til byen, de trænger til vedligeholdelse og opdatering af indhold. 

 Skiltning på gang- og cykelstier kan flere steder forbedres. 

 Flagstænger og flag ved indfaldsvejene til byen vil pynte gevaldigt. 

 Der kunne godt placeres flere bænke i byen. Der bliver båret mange indkøbsposer 

hjem fra bymidten, og nogle kan godt bruge et hvil på vejen. Mange vil også være 

glade for at kunne sidde ned ved busstoppestederne, mens der ventes på bussen. 

 Med opsætning af flere skraldespande, kan vi undgå noget af det affald der ender på 

gaden, her tænkes også på skraldespande, med poser, til hundenes efterladenskaber. 

 Beplantningen, træer, buske, blomster, på de arealer kommunen ejer skal også løbende 

vurderes og vedligeholdes. 

 Byrengøring – vi vil forsøge om vi kan samle borgere til årlige rengøringsdage. 

 

Kommende arbejdsopgaver – måske  
Oprettelse af en borgerfond. Kan vi oprette en fond og samle penge sammen til at købe de 

nedrivningsmodne huse? 

Bekæmpelse af vandskader ved større regnskyl  

Information om: Tilskudsmuligheder til vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger  

 

 

 

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

hjemmesiden www.ffso.dk. og på Facebook på https://www.facebook.com/ffso.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

Erik Bohn-Jespersen,  

Formand for Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn 

erikbohnj@hotmail.com  54 70 70 39 
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