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Nysted slår alarm - ny modgang
for byen skabes af politikerne
Fredag 25. februar 2011 kl. 06:48
Med overskriften ”Kære Nysted. Du har
brug for hjælp!”, slår næstformand
Bruno L. Jeppsson i Foreningen Nysted
Vandtaarn nu alarm over for den
modgang, som politikerne i
Guldborgsund skaber for byen. Det er på
tide, at gå i brechen for Nysted
Vandtårn. Foreningens Nysted
Vandtaarns forslag til overtagelse af
tårnet blev afvist af politikerne på
udvalgsmødet i teknik- og miljø i denne
uge. Det er meget kritiske ord, der følger
fra Jeppsson:
”Endnu engang er beslutningen om den meget påkrævede renovering
udskudt.
Endnu engang er forudsætningen for at skabe noget unikt blæst ud i
en uvis fremtid.
Endnu engang bidrager Guldborgsund Kommune til, at tårnet og
dermed Nysted forfalder.
Endnu engang udsultes Nysted.
Endnu engang bidrager politikerne til, at Nysted ikke kan leve op til
målsætningen om turisme i kommunalplanen.
Endnu engang er frivilliges indsats blevet desavoueret.
Endnu engang er ildsjæle i byen blevet kanøflet.
Guldborgsund Kommune vil ikke leve op til sin forpligtelse om at
støtte udviklingen i Nysted.
Med argumenter om, at pengene skal bruges til asfalt, lader
politikerne kulturarven forfalde.
Foreningen Nysted Vandtaarn viste viljen og beredte vejen, men
politikerne end ikke rejste sig for at tage det første skridt.
Vi bød op til dans, men kommunen afviste inklinationen.
”Er der en vilje, så er der en vej” gælder IKKE for Nysted! I
Guldborgsund Kommune hedder det for Nysteds vedkommende: ”
Der er en vej, men ingen vilje!
Den store fejl ligger i, at man har sjoflet det så længe, og krøbet
udenom at budgettere med noget som helst, selv om man hele tiden
har vidst, at der skulle ske noget.”
Vi kan konstatere, at der på ingen måde er overensstemmelse mellem
ord og handling, når det gælder formuleringerne i kommuneplanen og
den adfærd, som kommunen udviser.
Vi kan konstatere, at politikerne sidestiller forladte
landbrugsejendomme og vandtårnet. ”Lad det forfalde, så er det til
sidst indlysende, at det må rives ned.”
Spørgsmål som kunne stilles borgmester og medlemmerne i teknik-
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og miljøudvalget er for eksempel:
Mener du, at der er overensstemmelse mellem kommunalplanens
formuleringer om, at Nysted skal være attraktiv for turister og
samtidig lade vandtårnet falde sammen?
Mener du, at det er rigtigt ikke at leve op til aftalen med
Kulturarvstyrelsen om at foretage renovering af det fredede vandtårn?
Synes du, at tårnet, i den tilstand det nu har, er tillokkende for turister
og som vartegn for Nysted?
Til John Brædder:
Hvad vil du gøre for at leve op til det, du den 17. januar 2009 lovede
ildsjælene i Nysted, da du forsikrede, at kommunen ville renovere
tårnet, hvis andre sørgede for den efterfølgende drift?
Er det virkelig en ruin, du vil have stående ved indkørslen til Nysted
by?”
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