4

NYKØBING
GULDBORGSUND-REDAKTIONEN

ONSDAG 25. NOVEMBER 2015 : FOLKETIDENDE

Vi så helst, at man bevarede vores skønne sti, som den er.
Den har stor herlighedsværdi for området, siger Gerd Nielsen fra foreningen Toreby og omegn

EU-VALG PÅ TORVET

NYKØBING EU-valget nærmer sig og i

HUNDEJULEFROKOST I MAXI

NYKØBING Søndag 13. december kan du

- eller rettere din hund - komme til julefrokost hos Maxi Zoo i Guldborgsundcenteret.
Her vil der blive serveret en lækker tre
retters menu for de firbenede, mens
ejerne kan få inspiration til, hvordan
vovsernes mad, kan serveres på en sjov
og aktiv måde.
Julefrokosten foregår i to hold, et i tidsrummet 11-12 og et fra klokken 13-14.
Det er gratis at lade sine hunde smovse
i julemaden, men tilmeldig er nødvendig senest 6. december.

noter

den forbindelse inviterer Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti,
Venstre og Det Radikale Venstre i Guldborgsund til deres fælles valgstand på
Torvet i Nykøbing.
Her vil man lørdag 28. november fra
klokken 10 møde byrådsmedlemmer og
folketingskandidater, samt nuværende
folketingsmedlem Lennart DamsboAndersen til en snak om den forestående EU-valg og hvorfor de nævnte
partier alle anbefaler, at vi stemmer ja
den 3. december.
Også fredag 27. november, hvor der desuden er Late Night, vil politikerne fra
klokken 18 være at finde i bybilledet.

DANSK-TYSK INTERAKTION

GULDBORGSUND I sommer bevilgede

EU’s Interreg-udvalg cirka 8 millioner
til det dansk-tyske projekt kultKIT.
Nu åbnes der så for ansøgninger til puljen, der skal støtte projketer, der har til
formål at fremme det dansk-tyske samarbejde inden for blandt andet kultur,
sport og uddannelse.
Lørdag 28. november er der møde, og
det foregår på Rønnebæksholm i Næstved, hvor man vil få information om
projektet og muligheder for at få tilskud.
Både Guldborgsund og Lolland kommuner er blandt projektpartnerne i kulKIT sammen med Næstved og Vordingborg Kommuner og University College
Sjælland.

Besøg idyliske Hotel Nørrevang på Marielyst

Banedanmark vil ikke bruge penge på at udvide togbro ved Flintinge, der løber over populær sti. Derfor skal den rives ned og erstattes af en jordvold.
FOTO: JAN KNUDSEN

Ærgrelse over, at populær sti skal forkortes, når jernbane udvides

Populær sti skæres over
FLINTINGE Fra Toreby løber en natursti
1,3 kilometer sydvest til
Flintinge.
Strækningen
var indtil 1960’erne del af
togstrækningen
NystedNykøbing, men har de seneste mange år fungeret
som forbindelse mellem de
to landsbyer for vandrende, cyklende og ridende.
Stien, som er del af en national cykelrute, står imidlertid til at blive forkortet.
Banedanmark har nemlig
besluttet at rive togbroen
ved Flintinge, som stien
løber under, ned i forbindelse med, at togstrækningen
Ringsted-Holeby

skal elektriceres og gøres
dobbeltsporet som led i Femern Bælt-projektet. Togbroen skal erstattes af en
jordvold, som effektivt vil
sætte en stopper for stien,
som den er i dag. Planen er
dog, at stien fra jordvolden
skal føres vest til Møllevej.
Det fortæller Klaus Jørgensen, anlægschef i baneprojektet Ringsted-Femern
Banen.
- Når vi laver sådan et
projekt, vurderer vi, hvad
der er rimeligt at bruge
penge på. Her er det blevet
vurderet, at det ikke er rimeligt at bruge en masse
penge på at udvide broen.

Oprindeligt ville Banedanmark lukke stien ved
Flintinge Å og lave arealet
derfra til jernbanen om til
mark. Det ville have skåret
omkring 400 meter af stien.
Men efter en besigtigelsesforretning med lodsejere
i oktober blev det besluttet at lade stien fortsætte
ind til den planlagte jordvold. Herfra skal stien som
nævnt ledes vest til Møllevej. I borgerforeningen
Toreby og omegn ærgrer
man sig over, at stien skal
laves om.
- Vi så helst, at man bevarede vores skønne sti, som
den er. Den har en høj her-
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Du prismærker selv dine ting!
Hyggelig restaurant med

ægte krostuestemning
Se mere info på
www.norrevang.dk

Hotel Nørrevang - Marielyst Strandvej 32 - 4873Væggerløse
Telefon 54 13 62 62 - Se meget mere på www.norrevang.dk

MORTEN SKOV MADSEN
msm@ftgruppen.dk
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lighedsværdi for området,
og som den sidste stump
af den gamle Nysted-bane
har stien en kulturhistorisk værdi, siger bestyrelsesmedlem Gerd Nielsen.
- Men jeg kan kun bifalde, at man ikke vil lukke
stien allerede ved Flintinge
Å, som det først var planlagt, tilføjer Gerd Nielsen.
Nedrivningen af broen
afhænger af Femern Bæltprojektets tidsplan. Nedrivningen kommer ifølge
Klaus Jørgensen tidligst til
at ske i 2017.
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