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Punkter til drøftelse med Vordingborg Kommune d. 3. marts 2017 kl. 13-15.

1. P-plads - drøftelse af løsninger til afhjælpning af det øgede pres på parkeringsfaciliteter, herunder
også toiletforhold
2. Overflade/spildevand
3. Brojubilæum 2018
4. Hyldevang – kommunens overvejelser
5. Div. praktiske spørgsmål:
- skiltning,
- saltning, grusning,
- asfaltering af vejkanter.
6. Møn biosfære
7. Kontaktperson i kommunen
8. Evt.

Referat fra møde med Vordingborg Kommune den 3. marts 2017 på Nyord
Deltagere:
Fra Vordingborg Kommune: Knud Jørgensen (KJ)og Bjørn Buch (BB) fra afd. for Vej, park og havne.
Fra Foreningen Nyord: Henrik Andersen (formand), Klaus Simonsen, Stig Andersen, Niels Møller
Nielsen og Esther Malmborg (referent)
Ad 1. P-Pladsen
Alle mødtes på p-pladsen for ved selvsyn at få overblik over problemerne.
HA redegjorde for borgermødet i juni måned 2016. Der er et stort pres på P-pladsen især i
sommerhalvåret med ca. 150.000 besøgende, måske flere. Det giver store gener for de
omkringboende i form af støj, støv, meget trafik, generende parkering, manglende toiletforhold
mv. Det øgede besøgstal skal håndteres på en måde, øen kan leve med.
Der kom 2 overordnede løsninger frem på borgermødet:
1. Flytning af P-plads til Lollesgård eller
2. Udbedring af forhold på den eksisterende P-plads for afhjælpning af gener for de
nærmestboende.
KJ og BB vurderede, at en flytning af p-plads til Lollesgård vil kræve en stor investering i udvidelse
og fundering af vej samt fundering af parkeringsareal. Endvidere er vej og p-plads areal ved
Lollesgård privat. Det ville derfor også indebære enten køb af jorden eller mageskifte med den
nuværende P-plads. Samlet set vurderede Vordingborg kommune, at det ikke var en mulig løsning
at flytte P-pladsen til Lollesgård.
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Den eksisterende p-plads tilhører Naturstyrelsen med en aftale om, at Vordingborg Kommune
passer den. Hvis der skal ske ændringer skal Naturstyrelsen involveres. En betalingsløsning kan
ikke indføres, når det er en offentlig p-plads. I givet fald skal det være en privat p-plads.
Løsninger til bedre udnyttelse af p-pladsen og afhjælpning af støv og støjgener blev drøftet,
ligesom behov for off. toilet blev påpeget. Udbedring af huller/lunker i grusarealet med granit
samt spørgsmålet om beplantning rundt om p-pladsen blev vendt.
Etablering af toilet på p-pladsen er et ønske, men Foreningen Nyord gjorde opmærksom på, at
såfremt toiletter på p-pladsen kunne medføre en lukning af de off. toiletter på havnen, var det
ikke af interesse.
Spørgsmålet om busser og campere kunne henvises til parkering på Hyldevang blev berørt, det vil
kræve skiltning og forhandling med Naturstyrelsen.
Vordingborg Kommune udarbejder en skitse til mulige forbedringer og et overslag over
omkostninger og vender tilbage til Foreningen Nyord. Såfremt det skal på kommunens budget for
2018, skal forvaltningen allerede have udarbejdet et forslag i april.
Ad 2. Overfladevand/spildevand
De eksisterende rør er nedslidte og der anvendes løbende mange driftsmidler på genopretning/reparation.
Afdelingen havde søgt 3 mill.kr. i budget 2017 til en gennemgribende renovering (med prioritet for Nyord
og Udby), men har fået 1 mill. De går i år i gang med en plan for, hvad der skal ske på Nyord. KJ og BB
understregede, at der ikke er tale om/ikke vil blive tale om kloakering. Problemet med rotter blev også
nævnt.
Ad 3. Brojubilæum 2018
Foreningen fremførte ønske om dels maling af broen og dels udbedring af overgangen mellem land og bro,
som er sunket. KJ ville se på, om udbedring af overgangen kunne ske ret hurtigt, mens en maling af broen
er mere tvivlsom, idet det vil koste en del. Det vil blive undersøgt.
Broen indgår i en vedligeholdelsesplan for i alt 120 broer, store og små, og Nyord broen er p.t. vurderet til
at være i god og forsvarlig stand mht. bæreevne og stabilitet.
Trafik problematikken blev berørt med de efterhånden mange gående og cyklende, som fælles skal benytte
fortov (hvor der ofte er mange fiskere). Der mangler skiltning for cyklisters benyttelse af fortov.
Ad 4. Hyldevang
KJ og BB oplyste, at der har været drøftelser mellem Naturstyrelsen og kommunen om overtagelse af
Hyldevang, men foreløbig er der ikke indgået nogen aftale herom.
Ad 5. Diverse praktiske spørgsmål
- Saltning/grusning og snerydning: Nyord by har samme status som et villakvarter og ofte når
snerydderne ikke frem, før sneen er smeltet igen. Det kan ikke ændres/forbedres. Tø/frost
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medfører meget glatte forhold både for gående og kørende i Nyord by. Aftalen blev, at KJ og BB vil
undersøge, om der kan opstilles kasser med sand visse (stejle)steder, som vi selv kan strø ud.
Skiltning/nummerering: Tydelige vejskilte og nummerering er der behov for. Især Søndergade er
vanskelig at finde ud af for f.eks. en ambulance o.a. Der kan påsættes et underskilt på gadeskiltene
med numre på. Vi kan få hjælp hos den sagsbehandler, som arbejder med skiltning. KJ gjorde
opmærksom på, at vi selv skal bekoste skiltning på private fællesveje, og han ville gå tilbage og
undersøge, om der for Søndergades vedkommende er tale om dette.
Asfaltering af vejkanter: Kommunen arbejder p.t. med et lovende forsøg med at anvende
granitfyldning i vejkanterne, hvor der er blevet fordybninger pga gentagen asfaltering. Vi kan gå ind
på kommunens hjemmeside i rubrikken ”Giv et tip” og gøre konkret opmærksom på behov for
udbedring – gerne ”on location” og med foto.

Ad 6. Møn biosfære
KJ og BB vidste ikke mere om dette, men henviste til at tage kontakt til Annette Tenberg, som er ansat i
kommunen som koordinator for biosfæreprojektet. Forslag om, at Annette Tenberg blev inviteret af
foreningen til at komme og fortælle om biosfæreprojektet. EM er p.t. med i en følgegruppe til
biosfæreprojektet og orienterede om, at der er et ønske om, at Hyldevang udvikles til et biosfærecenter
med udstilling og aktiviteter.
Ad 7. Kontaktperson i kommunen
KJ og BB vil gerne stå som modtagere af vores henvendelser om div. behov, men afhængig af, hvad sagen
drejer sig om, vil det blive videregivet til de respektive sagsbehandlere/afdelinger, som så står for den
videre kontakt til os i den enkelte sag. HA er foreningens kontaktperson til kommunen.
Ad 8. Evt.
Spørgsmålet om rør til fibernet kunne nedlægges sammen med udbedring af rørene til
spildevand/overfladevand blev berørt, men det er ikke hensigtsmæssigt. Kommunen går ikke ind i
etablering af fibernet, så foreningen arbejder selv videre med problematikken.
Ref. v/EM d. 04.03.2017

Foreningen Nyord - www.nyord.info
Formand: Henrik Andersen, Søndergade 6, 4780 Stege – Tlf. 40133740 – Mail: foreningen@nyord.info

