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Borgermøde om byrumsprogram Nakskov
Lolland Kommune inviterede d. 10. juni alle kommunens borgere til åbent borgermøde omkring
spørgsmålet om, hvordan vi sammen kan styrke Nakskov som hverdagsby, besøgsby og samlingssted.
Det spørgsmål har de to lokale arkitektfirmaer ETN Arkitekter og Philip Rasmussen Arkitekter allerede givet
et bud på – og de bud fik de knap 100 fremmødte borgere præsenteret efter velkomst og et kort oplæg af
udvalgsformand Henrik Høegh.
I forlængelse af præsentationerne drøftede borgerne livligt spørgsmålet med hinanden og de fremmødte
arkitekter og politikere - henover kort, plancher og kaffe rundt omkring i teatersalens foyer.
Der var lagt op til en fri snak og kommentering på netop det, som optager den enkelte borger i forhold til
byens udvikling. Udvalgsformanden sendte blot borgerne på arbejde i foyeren med en opfordring til at
overveje spørgsmål som
– Hvad tænker I om arkitekternes indsatsområder og nedslag ud fra jeres viden om og brug af
Nakskov?
– Løser indsatsområder og nedslag nogle af Nakskovs udfordringer, som I oplever dem?
– Er der potentialer, som I oplever i Nakskov, som ikke er nævnt i oplæggene?
I foyeren fandtes der i øvrigt en række inspirationsspørgsmål med det formål at hjælpe borgerne på vej
med at tænke by og byerfaringer.
Der var lejlighed til både at kommentere direkte på arkitekternes forslag og til at formidle egne synspunkter
i forhold til Nakskov udfordringer og potentialer – i en tid, hvor der ikke er råd til det hele.
Denne hvidbog er en afrapportering af de fremmødtes kommentarer, som de blev skrevet og drøftet på
mødet. Der hvor det har været muligt er kommentarerne tematiseret i forhold til inspirationsspørgsmålene.

Præsentation af data fra borgermødet
Hvor ligger byens mest uudnyttede potentialer // stedbundne potentialer

























Siloerne i rundkørslen ved Fakta bør udsmykkes af lokale kunstnere
Køb Shell og riv den ned, den er til salg
Turismepotentiale. Kommerciel udnyttelse af andres lyst til at rejse og opleve
Jeg så gerne man fokuserede kraftigt på integration af borgerne i bykernen – i form af
pladser/aktiviteter og miljøer der tiltrækker og italesætter Nakskovs forskellige borgeres behov for
at mødes ude af ”ghettoerne” – og danne grundlag for ligeværdige møder mellem unge, ældre og
på tværs af kulturer.
Kedelig gågade se fx Horsens m. kunst og fx små hoppepuder
Renover Vejlegade inkl. nedrivning
Genåbning af pool ved Hestehovedet
Omvendte busture: i stedet for Nakskov-København lav København-Nakskov, med et tag din cykel
med i bussen initiativ
Lav en lokal hall of fame med: H. N. Andersen, Jørgen Skafte Rasmussen, Gustav Weid, August Enna
etc.
Lav en specialudstilling i 2016 om Jørgen Skafte Rasmussen. Audi fabrikkerne vil givet vis gerne
medvirke. Der findes en J.S.R Fond i Frankfurt.
Et gangrør fra Campus til Banen
Tolboden som kulturhus med film, koncerter, udstillinger, events
Den gl. skibsværft administrationsbygning, som bed and breakfast, til cykelfolket ruten går lige forbi
og en havnebåd kunne krydse havnen.
Stræderne er hængslet til byens centrum, alle de små huse kunne bruges til byferie formål.
Middelaldervandring for turister og krydstogtsturister
Jeg ønsker fokus på: bymuseum, markedsdage,”havnerundfart” til Enehøje/Hestehovedet,
restaurations og cafemiljø.
Open bio/drive in
Hvor er Svinglen henne i planerne?`
Hele området ved Banen skal renoveres!
Promover de små museer fx den Gl. Smedje, Trykkerierne, Søfarts- og Brandmuseet.
Tunnel ved Bleget renoveres straks
Blegen renoveres hurtigt
Omdanne Møllecentret til bynært miljø for borgerne med koncerter etc.

Socialt fokus



Først og fremmest skal befolkningen i Nakskov føle sig hjemme, så de kan anbefale andre at flytte
til området
Nakskov kan ikke stå alene. Hele Lolland Falster skal ”trække på samme hammel” (som den fynske
”trafik mafia”) Lolland bør støtte kraftigt op omkring egnens ”fyrtårne” som pt. er: Dameliga
håndbold i Nykøbing Falster Håndbold og toproerne i Maribo.

Hvordan kan byrumselementer eller aktiviteter få dig til at opholde dig længere i byens rum?
Hvordan kan man styrke by- og handelslivet i Nakskov? Hvilke typer butikker savner du i bybilledet?


















Friluftskoncerter. Et kulturhus med bl.a. biograf og koncertsal
Koncerthus med plads til 300-500 mennesker
Cafeliv efter almindelig arbejdstid og en god restaurant i centrum
Flere boder på Torvet. Men hvordan? Styrk informationen, jeg tror ikke at borgerne ved, hvordan
man får en bod på Torvet.
Styrkelse af by- og handelsliv. Det sker ved nytænkning og innovativ tankegang
Handelslivet kan styrkes med genopdagelse af Torvedage. Primært med egnens råvarer. Det skaber
liv – også i gågaden.
Torvet kunne afspærres for biltrafik hver lørdag i 2-3timer med mulighed for udskænkning og
underholdning, et godt samlingssted for byen (a la Nykøbing Falster)
Torvet til præsentation og salg af fødevarer (økologiske) fx Knuthenlund, Fejø Frugter,
Dalbakkegård, Frederiksdal Vine etc.
Torv toilet renoveres, lav et grønt område ved torvet og overdæk gågaden.
Udendørsscener ved campus
Torv: ingen trafik og vareindlevering via bum ’
Et madsted med økologiske lollandske råvarer
Jeg ville helt naturligt bruge mere tid i bykernen, hvis der var sjove pladser og aktiviteter, som mig
og mine børn kunne opholde os på/i
By og handelslivet kunne styrkes ved at lave læ for vind og regn for alle butikker (hele byen som et
’indkøbscenter’)
Torvehaller med salg af lokale fødevarer, frugtvins destillerier, folkekøkken fx placering ved Torvet
Gl. Jyske Bank
Vandmiljø i de små stræder ned til havnen, som rindende vand i gaderne mellem havn og torvet
Hvad med markedsplads i Dronningens Pakhus. Fiskerne lægger til ved havnen, en direkte relation
til torvehandel

Nakskov med tre ord




(1)Pt. er Nakskov i sin fremtoning død og uinspirerende, (2) men Nakskov har et særligt
sammenhold mellem sine borgere (3) og i Nakskov forgår mange fine Kulturting, som dog meget
gerne udvides og styrkes
Kære Nakskov,
I har en fantastisk arkitekturarv både bolig og industrimæssigt. Her er et stort potentiale for at
promovere den gl. fiskerby med den moderne industriby. Jeg tror at fremtidens udvikling bør ligge i
tillæg til vandet. I den forbindelse en mulighed for en spændende dynamik på tværs af havnen af
byliv (restaurant, Fiske/madmarked, blomster) og industriel produktion.
Nakskov en stor kritik ligger jeg til byens logistik af tung trafik! Hvorfor er Havnegade en hovedåre?
Findes der andre mulige åre? Så denne gade kunne blive en stor integreret del af en ny udvikling.
Videre, Nakskov!! Du må passe på Pakhuset. De gamle bindingsværkshuse langs havnen er flotte! –

og bare fordi at Pakhuset er et at landets ældste bygninger, behøver det ikke at ligne det.
Få den tunge trafik ud!!! – og smukkeser dine ankomst åre!!!
Kære Nakskov, du er smuk, men din selvtillid er ringe.
Mvh. En udrejst ungdom…
Hvordan kan havnens rekreative potentiale udvikles? // Hvordan kan byens indre fjord aktiveres og gøres
til et større aktiv for byen?















Væksthuset i Tilegade (hvor der sælges lokalevarer flyttes ned ved havnen)
Vi skal bruge vandet i Indrefjorden, havnen og fjorden bedre ift. turister og borgere fx
vandaktiviteter, kanoer etc. Udbygge vandarealet til fx Halsted/Avnede, samt cykelstier og shelters
i dette område
På havnen bør Mørtelværket have en anden placering, og helst længere ude, det vil give et
smukkere bybillede ved bybroen
Cafeborde og udskænkning langs hele havnefronten a la Skagen
Burde forskønnes: Havnefrontens modsatte side, Indrefjord og butikker til Havnen
Inderfjorden skal tilbage til 50’ernes tid med et rigt fugleliv – en oase
Det er en god ide at arbejde med Indrefjorden, som ikke bliver brugt fx et smukt område. Vi har
også Svingelen. Der bliver gjort for lidt for at markedsføre stedet.
Skabe et livligt havnemiljø med cafe og ishus, røgeri og fisk, kano-/kajak-/cykelstation, mulighed for
salg fra skibe/husbåde etc.
Mørtelværket har byens bedste placering, kunne der ikke tilbydes en ny placering og i stedet lave et
sejlermiljø, cafe og boligmiljø.
Indrefjord som et aktivt område med udendørsfitnessbane, kano og kajak, shelters, bål og grill
pladser etc.
Udvikling af en spændende dynamik mellem rekreativ havnefront og industrihavn
Flyt Mørtelværk til ”Lossepladsen” og skab i stedet bynær park og sejladsturisme i Inderhavnen
Saner Vejlegade og kombiner boligrenovering i Vejlegade med nedrivning af almennyttigt
utidssvarende byggeri.

Respons på arkitektforslagene
Parkeringslommer




Jeg holder meget af ETN Arkitekternes forslag omkring at lave byens døde parkeringslommer til
positive samlingspladser. Med mit kendskab til byens unge borgere, ved jeg det vil give positive
samlingspunkter der også æstetisk vil give turister noget at foretage sig og samles om!
Madpakkeområder: at der ved parkeringspladserne/lommerne skabes madpakkeområder. 8-10
borde- og bænkesæt, hvor man kan spise den mad, som man har købt i byen. Et sted hvor familer
kan aftale at samles. Evt. med plads til mindre scener, hvor lokale musikere/spillemænd kan stille
sig og spille. Et sted hvor man kan få en rolig plet (Christina, knophest@hotmail.com )

Indfaldsvejene











Informationstavler ved indfaldsvejene om kulturelle tilbud
Planteblomsterløg ved i rabatten ved indfaldsvejene til Nakskov fx som i Nykøbing. Det kunne også
gøres ud til Hestehoved.
Byens indfaldsveje er triste med undtagelse af Rødbyvej
Roetrafik panik
Jeg oplever byens indfaldsveje som generelt triste og anonyme. Slet ikke inviterende. Jeg mener at
begge arkitekt forslag betoner vigtigheden af dette.
Indfaldsvejene bør beplantes med vejtræer – prioriter: Tårsvej, Rødbyvej og Maribovej. Øvrige veje
som beplantes: Christiandalsvej, Strandpromenaden, Brüchervej, Havnegade
Rødbyvej efter nedrivningen af skolen skal blive en flot indfaldsveje til Nakskov
Når nu boligerne på Maribovej får facademaling, forventer man at Maribovej bliver renoveret
Elektroniske infotavler ved indfaldsveje + indreby + generel forskønnelse og signalere at vi elsker at
får gæster

Øvrige kommentarer







Jeg finder ETN Arkitekternes forslag meget er til de borgere, som er her i dag. Ikke at forstå at det
historiske grundlag ikke er vigtigt. Det er det, men tiltrækning af unge borgere, og dem som vi
gerne vil fastholde kræver moderne æstetisk udvikling, der er tillokkende og åbner nye
anvendelsesmuligheder op.
Jeg så gerne at man styrkede integrationen af borgere i de boligsociale områder
(Nørrevænget/Birkevænget) med kunstneriske udsmykninger ”på rejse” ind mod bykernen. Altså
udsmykning/skulpturgrupper/vægmaleri af beboere og professionelle kunstnere i samarbejde,
samt ved nedslagspunkter parker/pladser. Denne mulighed ser jeg særdeles fint kunne integreres i
ETN Arkitekternes forslag
Fjord Campus, en super ide fra ETN. Tænk også i lejrskole
God ide med at udnytte Nakskovs Eiffeltårn

Generelle kommentarer




Der bør etableres diskussionsgrupper, der i mindre fora kan diskutere problemerne og komme med
forslag
Hvor skal der bygges nyt plejecenter?
Skiltning: På skilte der viser parkering, skal der ligeledes angives afstanden til bymidten

