Nysted, den 14.-12.-2016

Guldborgsund Kommune
Teknik og Miljøudvalget.

I Kommunens budget for 2018 er der afsat 5,5 millioner kroner til etablering af
cykelsti fra Ø. Toreby til Fuglsang Kunstmuseum, rute 297. Fantastisk – det er vi som
borgere i Kettinge og Nysted meget glade for, og vi ser med glæde frem til det
færdige projekt.
Men….vi synes, at der mangler et stykke for at færdiggøre en cykelrute fra Nykøbing
via Kettinge til Nysted, nemlig strækningen fra Fuglsang Kunstmuseum til
”Trekanten v. Frejlev”.
Strækningen fra Nysted til Trekanten v. Frejlev kan cykles på mindre trafikerede veje
og er dermed ikke noget problem. Det er derimod strækningen fra Trekanten til Ø.
Toreby (rute 297), der foregår på en til tider stærkt trafikeret landevej med både let
og tung trafik.Busser, lastbiler og traktorer med roer er tung og bred trafik, der gør
livet som cyklist på denne strækning særdeles farligt.
Vores store ønske er derfor, at når der alligevel skal etableres cykelsti til Fuglsang
Kunstmuseum, så lad denne cykelsti fortsætte ned til Trekanten v. Frejlev – en
strækning på yderligere 2,2 kilometer.
Mange borgere i Kettinge og Nysted vil gerne cykle til Nykøbing, især i
sommerhalvåret, men de afholder sig fra det på grund af trafikken, de tør
simpelthen ikke. Ligeledes er der også i sommerhalvåret et ikke ubetydeligt antal
turister i Nystedområdet (lejere af sommerhuse, campister og sejlere), der cykler
meget, og som gerne vil cykle til Nykøbing, hvis forholdene ellers indbyder til det.
Det er vores overbevisning, at der langs med landevejen, rute 297, er plads til
etablering af cykelsti på strækningen fra Fuglsang Kunstmuseum til Trekanten v.
Frejlev uden at Kommunen skal ud i omkostningstunge opkøb af jord, og vi håber

naturligvis, at det kan være med til at fremme vores ønske om forlængelse af den
planlagte cykelsti.

Med venlig hilsen
på vegne af Kettinge Bylav og
Nysted og Omegns Fællesråd
Jens Jensen
næstformand i NOF.

