
Til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget ved formanden  
med cc til Borgmesteren og Kommunaldirektøren  

PROTEST MOD GENINDFØRELSE AF ENSRETNINGEN I ADELGADE 
OG MOD MÅDEN, HVORPÅ SAGEN ER FORVALTET. 

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget har på sit møde den 21. januar 2019 
truffet beslutning om at genindføre ensretningen i den nordlige del af 
Adelgade. 

Bestyrelserne i NET OG NOF ønsker at protestere over beslutningen og 
over måden, som udvalget har forvaltet sin myndighed på i forbindelse 
med genindførelse af ensretningen i Adelgade. 

I begrundelsen for beslutningen anføres, at udvalget har modtaget en 
underskriftsindsamling med ca. 200 underskrifter, der ønsker ensret-
ningen genindført i Adelgade.  

Blot 20 af de 150 husstande i Adelgade har undertegnet henvendelsen 
(13%). 100 af underskriverne har bopæl uden for Nysted.  

Det fremgår i øvrigt af meddelelsen, at der ikke var flere trafikskader 
efter ophævelsen af ensretningen end før. Beboere på Adelgade oplyser 
endvidere, at ophævelsen af ensretningen har haft en fartdæmpende 
virkning på biltrafikken. 

De to bestyrelser protesterer mod, at udvalget omgør en beslutning, som 
er resultat af en omhyggelig, længerevarende behandling i den også 
dengang aktive dialoggruppe mellem foreningsmedlemmer og 
repræsentanter for kommunens administration.  
Ensretningen blev ophævet, fordi den var til fordel for en lettere brug af 
byen og for en bedre adgang for kunder til de erhvervsdrivendes tilbud. 

De to bestyrelser undrer sig over og protesterer mod, at udvalget ikke 
har inddraget dialog-gruppen af aktive, lokale foreningsrepræsentanter, 
inden man traf beslutningen om at omgøre den godt to år gamle 
beslutning. Udvalget har også undladt at høre de erhvervsdrivende i 
Adelgade, som har udtrykt deres tilfredshed med virkningen af 
ensretningens ophævelse. 
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Denne svigtende inddragelse står i iøjnefaldende kontrast til de politiske 
tilkendegivelser, vi gentagne gange har fået fra central politisk hold om, 
at man lægger vægt på samarbejdet med aktive borgere, som påtager 
sig konkrete opgaver for fællesskabet i kommunen. 

Man nævner heller ikke de forbundne omkostninger med genindførelsen 
af ensretningen. 

Vi imødeser en tilkendegivelse i sagen fra de politisk ansvarlige. 

På vegne af NET Jens Frederiksen 
og på vegne af NOF Karl Krarup 

30. januar 2019 

190131B Protest med genindførelse af ensretning og mod sagsbehandlingen.


