Dialogmøde mellem Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, samt Guldborgsund
Kommune, Park og Vej
Den. 9. august 2016
Sted: Vestergade
Deltager:
Conni Krogh (CK)
Henning Tønning (HT)
Ole Thingsted (OT)
Keld Nielsen (KN)
Bjarne Nielsen (BJ)
Bjarne Grundt (BG)
André Hansen (AH)
Keld Wagner (KW)

- connyk@mail.dk
- henning@toenning.com
- Thingsted@hotmail.dk
- keld@kn-design.dk
- bjarneralfnielsen@gmail.com
- bjarnegrundt@gmail.com
- saks_fyrvaerkeri@firma.tele.dk
-?

Nils Rasmussen Park og Vej (NIS)
- nis@guldborgsund.dk
Jørn Kamper Nielsen Park og Vej (JKN)- jkn@guldborgsund.dk
Jan Uhre Nielsen Park og vej (JUN)
- juh@guldborgsund.dk
Gitte Krogh Park og vej (GKC)
- gkc@guldborgsund.dk
Afbud:
Referat
1. Spørgsmål til Nils Rasmussen - Vejvedligeholdelse, asfalt, gadelys, rabatjord,
rabatter
 Apotekervænget: vejriste vender forkert – NIS ser på det
 Orebyvej: planer om asfaltering i 2017
 Nykøbingvej: planer om asfaltering i 2017
 Kalkbrænderivej: planer om asfaltering i 2017
 Emil Aarestrupsgade: planer om asfaltering i 2018
o Der gøres opmærksom på, at der kan ske ændringer i planen
 Orebyvej: NIS snakker med Evy Møller Nielsen Park og Vej, vedrørende skilte i
forbindelse med opgravning
 se vedhæftet fil fra Sakskøbing dialoggruppe vedrørende ovennævnte
2. Spørgsmål til Jørn Kamper Nielsen – Færdselstavler, kørebaneafmærkning,
parkeringspladser, parkeringsforhold, adm. Af p-vagt, afmærkning af
vejarbejder
 Vedrørende infotavler, så snakker JKN med Borger/Branding om det. JKN
vender tilbage






Doktorparken og Brogade: JKN vender det med politiet – JKN vender tilbage til
GKC
Tværvej: ensretning skilt mangler – JKN vil sørge for at det kommer op
Orebyvej/Rosenvang: 40 km skilt ophør – JKN vender det med politiet og
vender tilbage til GKC
Se vedhæftet fil fra Sakskøbing dialoggruppe vedrørende ovennævnte

3. Spørgsmål til Jan Uhre Nielsen – Trafiksikkerhed, vejplanlægning, private
fællesveje m.m.
 Orebyvej: Problemer med hvordan man parkerer på vejen – JUN snakker med
JKN om der skal sendes en skrivelse ud til beboerne
 Parkvej: Ønsker måling af trafikken – JUN snakker med JKN
 Brogade: JUN tager det med på næste trafiksikkerhedsråd i september mdr.
JUN vender tilbage til GKC
 Se vedhæftet fil fra Sakskøbing dialoggruppe vedrørende ovennævnte
4. Kommunale fortove/grundejernes forpligtigelse
 Entreprenørvirksomheden har indkøbt en maskine som punktsprøjter for
ukrudt
 Iflg. Martin Steenstrup Leder af Park og Vej, så vil man hen over efteråret se på
opgaven
5. Problemer med hæk der gror ud over skel
 Mail sendes til Park og Vej Søren Mailvang – smei@guldborgsund.dk
6. Eventuelt
 GKC trykker folder til arbejdsdag (er udført og afleveret)


Mangler følgende punkter:
o Vandtårnet i Sakskøbing – kort-nøgle
o Kontaktperson – tilflytter til Sakskøbing

7. Blomstereng – blomsterløg arealer i Sakskøbing
 Forslag til blomstereng - blomsterløg sendes til GKC inden udgang af september
mdr.
 Arealet ved Toldbodgade tages med på lister over arealer der kan omlægges til
blomstereng

8. Plantning af træer til efteråret
 Forslag til plantning af træer sendes til GKC inden udgang af september
9. Ønsker til inventar
 Forslag til inventar (bænke/skraldespande osv.) sendes til GKC inden udgang af
september med forslag til inventar
 GKC har modtaget forslag fra Bjarne vedrørende havneområdet
10.Arbejdsdag til efteråret
 Kontakt Ole Jensen olj@guldborgsund.dk Leder af Entreprenørvirksomheden
vedrørende redskaber osv.
11. Grønne områder generelt
 Grønt område ved shell/rundkørsel – GKC ser på vedligeholdelse af området
12.Punkter til næste møde
 Idekatalog
13.Næste møde
 29. september kl. 8. Vestergade 2

