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15-årige kan stille borgerforslag
Ungerådet fik ændret al-
dersgrænsen for at kunne 
indsende borgerforslag til 
byrådet.

LOLLAND Snart kan borgere 
i Lolland Kommune indsen-
de forslag til behandling i 
Lolland byråd. Og det gæl-
der også de unge.

Ungerådet har i et hø-
ringssvar bedt om, at unge 
helt ned til 15 års-alderen 
kan stille borgerforslag, og 
ikke først fra 18 år, som 
kommunen lagde op til.

”Ved at gøre det muligt at 
stille og stemme om bor-

gerforslag som 15-årig 
kommer unge tættere på 
demokratiet, de politiske 
beslutninger og det politi-
ske system, inden de skal 
stemme ved større valg”, ly-
der argumentet i Ungerå-
dets høringssvar.

Ungerådet henviser til 
Ærø Kommune, hvor 15 år 
er alderskrav for borgerfor-
slag - uden yderligere øko-
nomiske omkostninger. Rå-
det mener, at med en 
aldersgrænse på 15 år vil 
kommunens unge blive ind-
draget mere i de politiske 
beslutninger. Ifølge Unge-

rådet er meget få unge på 
Lolland engageret i politik. 
Det håber de, at forslaget 
vil kunne ændre på.

Ungerådet foreslår endvi-
dere, at lærerne inddrager 
borgerforslag i samfunds-
fagundervisning i folkesko-
len og på ungdomsuddan-
nelserne.

“Mange politiske beslut-
ninger omhandler unge, og 
de unge vil i fremtiden væ-
re voksne borgere i kom-
munen. Vi mener, de unge 
skal have mulighed for at 
have indflydelse på den 
kommune, de har deres liv 

og hverdag i”.
- Det har vi nikket ja til. 

Min holdning er, at de unge 
skal inddrages i demokrati-
et og have en forståelse for 
mekanismerne, også i åre-
ne inden de får valgret, si-
ger borgmester Holger 
Schou Rasmussen (S).

Godkendelsen betyder, at 
det nu bliver muligt at ind-
sende borgerforslag. For-
slaget skal dog opfylde en-
kelte krav for at komme i 
betragtning - blandt andet 
skal 400 borgere bakke for-
slaget op indenfor et halvt 
år.  bia

Økonomiudvalget har nu godkendt, at husene i Havnegade 3 til 7 rives ned. Det, der skal bygges i stedet, skal passe ind i “tandræk-
ken”, så Nakskovs kulturmiljø ved havnen bevares, forsikrer borgmesteren. Foto: Claus Hansen

NAKSKOV På torsda-
gens møde i Lolland 

Kommunes økonomiudvalg 
godkendte lokalpolitikerne, 
at husene i Havnegade 3 til 
7 i Nakskov skal rives ned.

De fire ejendomme, der 
er i en miserabel tilstand, er 
kommunens, men skal nu 
rives ned med henblik på at 
få investorer til at bygge 
nyt. Arealet skal indgå i de 
kommende planer for ud-

vikling af Mejeri-karreen.
I onsdagsavisen advarede 

formanden for Arkitekturo-
prøret Danmark, Jep Loft, 
mod at rive husene ned, da 
det ville skabe et hul i “tan-
drækken” i Nakskov Havns 
kulturhistoriske udtryk.

Formanden fortalte, at 
han havde kontakt til inve-
storer, som var interessere-
de at renovere husene, som 
de er.

- Det skrev han også for 
to år siden. Jeg kan ikke 
forstå, at de investorer ikke 
har vist sig endnu. Der har 
været masser af mulighe-
der for at byde ind på de 
huse for lang, lang tid si-
den, siger borgmester Hol-
ger Schou Rasmussen (S).

Han ser muligheder for at 
få bygget nogle lækre nuti-
dige boliger.

- Man skal være opmærk-

som på, at den nye lokal-
plan siger, at det, der skal 
bygges, det skal ligne det, 
der er der i forvejen. 

- Hvis der kommer nye 
bygninger, kommer det til 
at passe ind i tandrækken. 
Det holder vi fast i, siger 
borgmesteren.

BIRGITTA ANDERSEN 
ban@ftgruppen.dk

Økonomiudvalget godkendte torsdag  
nedrivningen af Havnegade 3 til 7

- Der skal bygges noget, 
som ligner det, der var

- Vi vil rigtig gerne bevare den smukke havnefront i Nakskov. Men vi vil ikke bevare 
faldefærdige bygninger, der ikke kan reddes, siger Holger Schou Rasmussen 

Der kan gøres meget, så 
Nakskov by bliver mere 
attraktiv. Vi kunne starte 
med at gøre bygningerne 
pæne og præsentable.

Derfor er det glædeligt 
at læse i Folketidende 
onsdag 29. september, at 
der er personer, der me-
ner, at vi skal bevare 
havnefronten og dermed 
ikke rive bygninger ned.

At rive ned kan være 
den lette løsning, men 
behøver ikke være den 
billigste.

Hvis vi skal tiltrække 
turister og nye borgere 
til kommunen, skal vi 
sikre, at byerne fremstår 
rene, pæne og vedlige-
holdt. Men der er sikkert 
mange, der mener, at ny-
byggeri eller en græs-
plæne er pænere end 
nogle misvedligeholdte 
bygninger.

Det er jeg enig i, men 
lad os sammen vedlige-
holde det eksisterende, 
så Nakskov vil fremstå 
som den gamle aktive in-
dustri- og skibsfartsby, 
den er.

Skal kommunen også 
nedrive Dronningens 
Pakhus. Fjerne frednin-
gen, som man ændrede i 
lokalplanen for de fire 
huse, de ønsker at rive 
ned. Få dog pakhuset til 
at se indbydende ud og 
ikke ligne noget, der kan 
falde sammen hvert ene-
ste øjeblik. Men det er 
måske det, man ønsker, 

der sker.
Vi bliver nødt til i fæl-

lesskab at få byen til at 
blive attraktiv for turi-
ster og nye borgere. Fæl-
lesskabet, der kan gøre 
det, er den enkelte bor-
ger, virksomhed, forret-
ning og ikke mindst 
kommunen. Lad os sam-
men blive enige om at 
gøre det.

Få bygningerne til at 
være pæne og seværdi-
ge. Holde rent i byen. 
Finde gode løsninger på 
renovation, så skralde-
spandene ikke skal stå 
fremme. Især når der 
snart kommer flere 
skraldespande, vi skal 
sortere i.

Gøre naturen i byen 
flot. Fortsætte det gode 
arbejde med vedligehol-
delse og udvikling af ve-
je og torve.

Med andre ord, lad os 
sammen få en pæn by.

Jeg vil foreslå, at kom-
munen starter med at 
holde et antal møder 
med dem, der skal sikre 
ovenstående. Så laver vi 
i fællesskab en god og 
pæn by.

Løsningen er ikke ba-
re, at kommunen beslut-
ter, alt skal rives ned.

Per Kim Nielsen
kandidat Nakskov
Listen
Gloslunde Gade 30
4983 Dannemare

Bevar vores bymiljø

»DEBAT ‹

For at stille et forslag skal man bo i Lolland Kommune, 
være fyldt 18 år og myndig.
Et borgerforslag skal have en hovedstiller og to medstil-
lere. Deres navne offentliggøres sammen med forslaget 
på kommunens hjemmeside.
Forslaget skal vedrøre det kommunale område.
Forslaget må ikke være behandlet i byrådet før.
Forslaget skal overholde dansk lovgivning.
Forslaget må ikke indeholde stødende eller injurierende 
tekst.
Forslaget må ikke indeholde følsomme eller fortrolige 
oplysninger om personer eller virksomheder.
For at blive behandlet i byrådet skal et borgerforslag 
opnå støtte fra 400 borgere, der er over 18 år, bosid-
dende i Lolland Kommune og myndige. Det skal ske 
indenfor seks måneder fra forslagets offentliggørelse på 
kommunens hjemmeside.
Opnår et borgerslag den nødvendige støtte, sætter 
borgmesteren forslaget på dagsordenen på det først-
kommende byrådsmøde. 

Læserbreve sendes til 
Folketidende, Tværgade 20, 4800 Nykøbing F. 

eller pr. mail til debat@folketidende.dk


