
Kære medlemmer af Foreningen Nyord og husejere på Nyord 

 

Hermed inviteres til beboermøde fredag den 1. november 2019 kl. 19.00 i Forsamlingshuset om Nyords 

p-plads ved Nyordvej samt generel drøftelse af, hvorledes det stigende antal besøgende på Nyord kan 

håndteres. 

Baggrund 

Foreningen Nyord har over en længere periode presset på overfor kommunen for at få forbedret p-

forholdene på øen, som med et stadigt stigende antal besøgende i dag er utilstrækkelige og uacceptable for 

øens beboere. 

Bestyrelsen inviterer til møde, hvor der lægges vægt på konstruktiv dialog, der sikrer, at bestyrelsen får et 

tydeligt mandat til de videre drøftelser med Vordingborg Kommune dels om udformning og placering af p-

plads, dels om initiativer der kan ”styre” turismen, så den ikke i urimeligt omfang bliver en belastning for 

øens indbyggere. 

Status 

Presset på kommunen for bedre p-forhold har ført til, at kommunen for 2019 har afsat kr 600.000 til at 

forbedre p-forholdene. Hertil kommer, at kommunen har afsat til toiletter i forbindelse med 

kloakrenoveringen. 

Foreningen Nyord havde i juli måned møde med kommunen for at høre, hvilke planer kommunen havde for 

at forbedre p-forholdene. På mødet deltog også Naturstyrelsen, som ejer grunden p-pladsen ligger på. 

Naturstyrelsen var ikke bekendt med kommunens overvejelser og gjorde det klart, at en løsning krævede 

Naturstyrelsens godkendelse. Det blev aftalt, at kommunen og Naturstyrelsen skulle drøfte et fælles 

forslag, som derefter skulle i høring blandt øens beboere. 

Foreningen Nyord har efterfølgende kontaktet kommunen for at få fremdrift i sagen. Kommunen har 

meddelt, at drøftelser mellem kommunen og Naturstyrelsen endnu ikke er afsluttet, og Nyords beboere vil 

blive hørt. Det betyder, at det først bliver i 2020 vi kan forvente bedre p-forhold.  

Endvidere har kommunen gjort det klart, at kan der opnås enighed på Nyord om, hvilke løsninger øen 

ønsker, vil muligheden for indflydelse på den endelige løsning være større. Derfor indkalder Foreningen til 

dette møde for at høre, hvilke løsninger dels vedr. p-forhold dels vedr. håndtering af den stigende turisme, 

der kan opnå bredest mulig opbakning på øen. 

Foreningen Nyords bestyrelse foreslår følgende drøftet på mødet: 

1. Udformning af p-plads 

Tidligere er følgende fremført overfor kommunen: 

- Der skal være beplantning rundt om p-plads 

- Der skal være belægning, der ikke støver 



- Der skal være P-båse, der fører til flere p-pladser end i dag 

- Busser parkerer v Hyldevang 

Kan der skabes opbakning hertil? 

2. Placering af p-plads 

Spørgsmål om placering har tidligere været drøftet. Med baggrund i de hidtidige drøftelser med kommunen 

er det vurderingen, at en forbedring af forholdene ved den nuværende p-plads er den sandsynlige løsning. 

Jf. punkt om skiltning nedenfor skal der skiltes om, at parkering uden for p-pladsen ikke er lovlig, og at 

yderligere parkering henvise til Hyldevang. 

Kan der skabes opbakning til, at drøftelserne fremadrettet koncentrerer sig om en forbedring af p-

forholdene ved den nuværende p-plads? 

3. Betaling 

Spørgsmål en betalingsløsning har været drøftet. Foreningen vil nævne det som mulighed overfor 

kommunen. (Det indebærer, at kommunen påtager sig administration af en sådan ordning). 

Kan der skabes opbakning hertil? 

4. Toiletter  

Kommunen har mundtligt tilkendegivet, at den forestiller sig toiletter ved p-pladsen, men at det indebærer, 

at kommunen ikke længere vil vedligeholde toiletterne på havnen. 

Foreningen Nyord har fremført, at der er behov for kommunale toiletter både i forbindelse med p-plads, og 

på havnen. 

Kan der skabes opbakning til, at Foreningen som første prioritet fremfører, at øen ønsker kommunale 

toiletter både ved p-plads og ved havnen, og som anden prioritet, at toiletter ved p-plads ikke må ske på 

bekostning af toiletter ved havnen? 

5. Skiltning i byen 

Foreningen Nyord ønsker at fremføre, at nuværende skiltning er mangelfuld, og at skiltningen fra 2020 skal 

vise følgende: 

- Parkering forbudt uden for afmærkede pladser 

- Henvisning til Hyldevang når p-plads er fyldt op 

- Busser henvises til Hyldevang – kan afsætte og samle op på p-plads 

- Skilte på dansk og engelsk  

- Skilte der a) signalerer at turister skal færdes på asfalterede veje samt større grusveje b) fortæller 

turister, at de skal respektere privat bebyggelse/grunde. 

Kan der skabes opbakning til disse krav til skiltning og er der yderligere forslag? 



6. Generel drøftelse  

Ud over ovenstående ønskes forslag/initiativer til, hvorledes det er muligt at styre besøgendes gang rundt 

på øen, således det i mindst muligt omfang bliver en belastning for øens indbyggere. 

 

 


