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Med det seneste nummer af By og Land ønsker bestyrelsen foreningens medlemmer en 
glædelig Jul og et godt Nytår. 
 
Vi glæder os over, at Guldborgsund Byråd på sit sidste møde vedtog den nye bevarende 
Lokalplan 132 for Nysted. Vi tror, den bliver et værdifuldt bidrag til bevaring og udvikling af 
Nysteds bygningskultur og by, og at lokalplanen med sine nye bestemmelser for brugen af 
byens huse bidrager til en øget bosætning i Nysted.  
 
Vi håber, at Guldborgsund Kommune følger op med konkrete initiativer til fremme af 
Købstadsprojekt Nysted 2013+, som fik en god opbakning på borgermødet på Skansen i 
august. Renoveringen af den nordlige del af Nysted Havn i 2013 er allerede et vigtigt bidrag 
til byens forskønnelse og af værdi for borgere og besøgende. 
 
Bønnelyches Pakhus er genkalket på to sider i år, idet vedhæftningen her ikke var 
tilfredsstillende. Nu står bygningen smukt i Nysted-gul. Der er dog et mindre område mod 
nord, hvor pudsen skaller af. Vi kalker igen til foråret. 
Der er også grund til at takke kommunen for, at den i år har renoveret området omkring 
pakhuset og branddammen, så det fremtræder smukt og ryddeligt. Branddammens 
stensatte sider forventes sat i stand i det nye år. 
Næste trin i arbejdet med pakhuset er restaurering af de 33 jernskodder. Der er i år søgt 
og modtaget midler til restaureringen. Vi takker Thorkild Høeghs Mindelegat, 
Guldborgsund Bevaringsfond og Kulturstyrelsen for i alt små 150.000 kr., så vi er godt på 
vej til at kunne sætte arbejdet i gang. 
 
Bestyrelsen håber, at medlemmerne fortsat vil støtte foreningens arbejde og forny 
medlemskontingentet for 2014. Det kan indbetales til Danske Bank: 
reg. nr. 9570 konto nr. 165 9618 - Personligt medlemsskab: 200 kr., Husstands-
medlemsskab: 300 kr., Erhvervsmedlemskab: 500 kr. HUSK at oplyse navn. 
 
Plakaten med Nysted døre har solgt fint og kan stadig købes. 
På bestyrelsens vegne tak for et godt år.  
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