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Nyord - Hvad nu? har brug for 
beboernes ideer og kommetar  

Foreningen Nyords planlagte borgermøde lørdag den 11 august i forsamlingshuset er et midtvejs-
borgermøde, hvor de foreløbige tanker og ideer for øens fremtid fremlægges for at øens borgere kan 
kommentere dem og – ikke mindst – foreslå forbedringer og andre ting. Foreningen Nyords energigruppe 
holdt møde  15 juli herom, og vedtog, at der ca.14 dage før mødet skal omdeles en husstandspjece herom. 

  

De fire grupper, der har arbejdet med fremtids-spørgsmålet, skal fremlægge.deres arbejde, med fokus på tre 
ideer eller forslag, som mødets deltagere direkte kan forholde sig til. På mødet kan de derpå diskutere og 
videreudvikle ideerne, f.eks. samtidig med at de går en rundtur i byen og nærområdet og se på forholdene. 

Foreningen Nyord vil gerne have, at transporten (evt. elbil) kommer i fokus. Da der er ved at blive udmøntet 
statsmidler til projekter for løsning af udkantsområders transportbehov, kunne det være et aspekt at tage op 
– for energigruppen? 

Energigruppen har 3 temaer at præsentere: 

1. tjek på luftvarme og jordvarme-brinelaug (skitseret som et mulighed indtil nu, men bør på 
borgermødet fremlægges mere konkret med oplysninger om udgifter og tilmelding til brinelaugs-
stiftelse),  solvarme afhænger af kommunens politik. 

2. 2. Delebil-projekt: Energistyrelsens elbil projekt omhandler også el-delebiler af Renault Kangoo-
typen (5-7 pladser). 

3. 3. Termofotografering og isoleringstjek skal fremlægges, så folk kan se, at det er realistisk at udføre 
isolerings-forbedringer. 

William påpegede om 1970er-fredningen, at den indeholdt undtagelsesmuligheder fra fredningen for 
landbrugserhvervet. Nu er landbrugserhvervet ændret, så der er småproduktion knyttet til jorden. De 
muligheder, der er heri for at fortolke på fredningsbestemmelserne, bør bearbejdes. Kunne energigruppen 
og lokalhistorisk forening gå i gang med en dialog med kommune og fredningsmyndigheder om 
dispensationer og evt. ajourføring af fredning og servitutter? Konkret er der brug for at opnå mulighed for at 
opstille solpaneler, piledamme, o.lign. 

Til borgermødet skal der laves en A4 side om hvert af de tre temaer. 

Gøran og Per udvikler jordvarme-brine pjecen og fremlægger dette tema. 

Gøran laver et materiale om transport-projektet –og  fremlægger det. 

Klimaskærm og termofotografering – hjælp til selvhjælp, anvisning af hvordan der enklest og billigst muligt 
kan skabes forbedringer. Hvem kunne fremlægge? (Annemette og Tom er på ferie)? Spørg Thomas, Niels 
Møller Nielsen, evt. Eyvind. 

Kontakt til kommunen -  Lollands Bank tilbyder solcellelån, f.eks. -  tag direkte kontakt til udvalgsformanden 
(politikeren) om et rejemadsmøde på Nyord. Til borgermødet kommer embedsmanden Hans Jørgen Lund 
Jessen fra den kommunale enhed i Lanebæk som kommunalt bindeled. 



 


