"NAKSKOV... NATUR, VAND, INDUSTRI,
HISTORIE"
Anbefalinger og nedslagspunkter for byens udvikling.
Udarbejdet af særligt nedsat arbejdsgruppe efteråret 2014.

Deltagere i et eller flere af de tre arbejdsmøder:
Jesper Madsen, Torben Hansen, Henning Johansen,
Mette Rix, Niels Halm, Morten Ahlefeldt Hansen,
Søren Andersen, Ole Skibssted, Anette Navne, Lars
Dan Jensen, Heidi Pfeffer, Klavs Møller, Nurhan Abou
Chleih, Patrick Dyrendal Rosenlund
Referent: Mette Boje Larsen, Udvikling og Erhverv

BAGGRUND
Lollands to største byer mærker som mange andre provinsbyer den
hastige forandring, der præger Danmark i disse år. Lolland Kommune
mener, at stærke, velfungerende byer og et godt samspil med landdistrikterne er afgørende for Lollands udvikling. Der er derfor sat gang i
en proces, der skal styrke bykernerne og skabe mere liv i byrummet.
Over de næste 5 år vil kommunen fokusere på at udvikle og implementere byrumsprogrammer i både Nakskov og Maribo. Et stærkt
element i denne udvikling vil være fokus på forskellige former for borgerinddragelse og indsamling af brugerdata.
Som led i udarbejdelsen af et samlende principprogram for udviklingen af Nakskov blev der i efteråret 2014 nedsat en byrumsgruppe
med repræsentanter fra byens kultur-, fritids- og handelsliv.
Arbejdsgruppen har over tre arbejdsmøder diskuteret bykernens
potentialer, identitet og fysiske sammenhænge. På baggrund af
denne dialog har gruppen udviklet en række pejlemærker og konkrete anbefalinger af fysisk og organisatorisk karakter, som man forestiller sig skal indgå i det videre arbejde med udviklingen af det samlede byrumsprogram for Nakskov. Byrumsprogrammet vil blive behandlet politisk i første kvartal af 2015.

OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER
Nakskov kendetegnes ved sin natur, vandet, handelslivet, industrien,
historien og sammenholdet.
Arbejdsgruppen har lagt vægt på, at Nakskov skal være en hyggelig
og spændende by for både byens borgere og turister.
Byen skal overraske med dens arkitektur, funktioner, og samlingspunkter.
Der skal skabes en sammenhæng, så der kommer et naturligt flow mellem byens natur, havn og handel og benyttede
byrum i øvrigt. Samlingspunkterne skal lægge op til, at man
kan komme hinanden ved, og de skal give plads og rum for
aktiviteter, der fordrer fællesskabet.
Ydermere er der et stort ønske om, at en af byens gennemgående temaer skal være aktivitet og bevægelse, og
at der skal være et særligt fokus på byrum til børn og
unge.
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KONKRETE ANBEFALINGER
Samlingspunkter
SAMLINGSPUNKTER KAN INDEHOLDE…
Fokus på strategisk placeret samlingspunkter, der
kan skabe liv igennem byen. Et samlingspunkt
kan have mange funktioner og rumme mange forskellige aldersgrupper. Det vigtige er, at samlingspunkter bliver placeret strategiske steder i byen,
sådan at det sikres, at samlingsstederne bliver
benyttet og har en positiv indvirkning på livet i
byen. En af kvaliteterne ved at bo i Nakskov er
ifølge byrumsgruppen at "Møde dem jeg kender
(på gaden) - at folk kender hinanden er en
værdi".



Aktivitetsplads med legeplads



Fri internet



'Urban garden' - højbede med grønt



Mulighed for ophold (bord og stole)



Parkour



Udendørsmotionsrum (for alle aldre)

Synlig identitet og historie
BRANDING AF BYEN
Nakskov skal være en by man er stolt af. Byen
skal være imødekommende og give både borgere
og turister lyst til at se mere. Velkomsten til byen i form af togstationen og indfaldsvejene - skal synliggøre de mange kvaliteter byen rummer og
give lyst til at udforske byens mange
facetter. Der skal altså generelt være
en bedre formidling af byens historie i det fysiske byrum. Byen har
en stor kvalitet i de mange
historiske huse, stræder og
synlige spor fra forskellige
tidsaldre, så hvorfor ikke
gøre opmærksom på
dette?



Fokus på velkomsten til byen - station, indfaldsveje



Formidling af stræderne mellem havnen og
Søndergade/Vejlegade



Etablering af Levende historiske værksteder



Formidling af de unikke historiske attraktioner
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Sammenhænge i byen
Byens sammenhænge skal tydeliggøres. Byen er i
dag delt op i forskellige byrum (se kort). De forskellige zoner har hver deres egenskab f.eks. specialhandel, dagligvarehandel, havn, natur/vand,
uddannelsesområde m.fl. Byrumsgruppen ønsker
større sammenhæng mellem de forskellige zoner.

Lokale fødevarer samlet i byen
til gavn for byens borgere og
turister
På Lolland findes en lang række lokale fødevareproducenter. Byrumsgruppen har et ønske om at
skabe opmærksomhed om disse i bykernen. Det
skal være med til at synliggøre en af de mange
kvaliteter, der er ved at bo på Lolland - f.eks. at
man kan få grøntsager og frugt, der er dyrket i
nærmiljøet.
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SAMMENHÆNG GENNEM…


Leg og bevægelse, der guider folk gennem
byen



Aktiv kunst



Formidling af byens sammenhæng - med kort
eksempelvis.



Synlig natur og vand fra bykernen mod
Havnen og Indrefjord



Fortætning af handelsgaden



Aktivering af Axeltorv



Fokus på gå og cykelmiljø i bykernen

FOKUSER PÅ LOKALE FØDEVARER


Skab muligheder for at sælge egne lokalt
dyrkede og producerede varer alt efter
behov



Evt. skab en "Shop-in-shop" - kombination af
salgsbutik og cafe

