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Nyhedsbrev fra Bestyrelsen – Forår 2015 
 
 
Kære Grundejere 
 
 
Selvom vejret lige nu er noget blandet, så siger kalenderen at det er blevet forår, og vi kan 
begynde at se frem til en forhåbentlig god sommerhussæson. 
 
 
Bestyrelsen har lige afholdt årets første møde, I kan se referatet på vores hjemmeside 
under ”Dokumenter” og så under ”Mødereferater”. 
 
 
Et af de store emner på mødet var at lige før jul fik jeg en mail fra Guldborgsund 
Kommune, hvor de opsiger den aftale der i sin tid blev indgået mellem Nysted Strandhuse 
A/S og Nysted Kommune, som omhandler at Nysted Strandhuse A/S skulle etablere strand, 
både- og badebro, og andre ting, hvorefter kommunen skulle overtage vedligeholdelse af 
dette herefter.  
I 2010 opsagde kommunen den del af aftalen der omhandler både- og badebro, nu er turen 
kommet til vedligeholdelse af stranden og resten af aftalen. 
Ikke nok med at det går ud over os, så har kommunen også varskoet campingpladsen og 
NOF (Nysted og omegns fællesråd) at kommunen heller ikke vil fortsætte med 
vedligeholdelse af de strande der har betydning for deres interesseområder. 
Dette er vi selvfølgelig stærkt utilfredse med. Ikke nok med at det vil betyde en væsentlig 
ekstra udgift for os, hvis vi vil fortsætte med at have en strand af god standard, men 
generelt vil det betyde en forringelse for os sommerhusejere, lokale beboere, men så 
absolut en forringelse for de turister der kommer til Nysted. 
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på en henvendelse til kommunalbestyrelsen, hvor vi vil 
gøre opmærksom på vores utilfredshed og bekymring omkring dette forringede 
serviceniveau for området, hvor turismen betyder så meget.  
Samtidig vil vi udbede en forklaring omkring det juridiske aspekt ved opsigelse af denne 
aftale, der oprindelig blev indgået mellem byggefirmaet og kommunen. 
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Fra i dag og frem til d. 14 marts 2015, vil der være en del aktivitet i vores 
sommerhusområde. 
Det tyske fjernsynsprogram ZDF er ved at indspille en kriminalfilm, som skal sendes engang 
i 2016. 
En del af historien foregår på Lolland, blandt andet foregår noget på Fejø og noget omkring 
Nakskov. Men det meste på Lolland vil foregå i vores sommerhus område.  
D. 5 marts vil der filmes på vores strand og i perioden mellem d. 10-14 marts vil der filmes 
i sommerhuset på Muslingevej 10. 
Det betyder at næsten alle huse der lejes ud vil være optaget af filmfolk i denne periode. 
De har deres eget udstyr med hvilket vil sige alt fra en bus på 12 ton og lastbiler med film 
og lysudstyr. Alle de store biler vil blive parkeret på Rødsandrevle og ved 2L’s skure. Men vi 
må i perioden være forberedt på en del aktivitet. 
Filmselskabet har koordineret det hele med politi, Lolland og Guldborgsund Kommune. 
Jeg har også haft et møde med producerassistent, derfor denne information, om end noget 
sen.  
 
 
Vinteren har været meget mild og våd, og dette har betydet at vi har mange muldvarper i 
området. 
Vi har indgået aftale med HLH Service ligesom sidste år.  
Han begynder i denne uge, hvis jordtemperaturen tillader det, at lægge gift ud i vores 
område. 
Hvis der er nogen grundejere der ikke ønsker at der bliver lagt gift ud på deres grund, må 
disse henvende sig til bestyrelsen. 
 
 
Sluttelig vil jeg meddele at den ordinære generalforsamling i år er blevet fastsat til d. 16 
maj, kl. 14-16 på Skansen. Så husk at sætte kryds i kalenderen. 
Der vil i april blive udsendt indkaldelse! 
 
 
 

 
 
 

På vegne af bestyrelsen vil jeg ønske alle et godt forår! 
 

Med venlig hilsen 
 

Carsten Hermansen 
 


