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Nysted får 5 ud af 6 stjerner for sit bylmiljø 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur lancerer netop 
nu en smiley-ordning for historiske bymiljøer. Nysted får 
fem stjerner ud af seks mulige. 

Om Nysteds bymiljøer står der bl.a.: 'Rygraden i byen er Adelgade, 
der går fra indkørslen i nord, forbi markante pakhuse fra den 
florisante periode forbi Nysted Rådhus og Nysted Kirke, frem til 
Gammel Torv og videreføres via Fiskergade ud til byens 
sydgrænse. Den gamle købstad har i høj grad bevaret sin 
bygningskultur med mange mindre huse i halvanden eller to etagers 
højde. Røde tegltage er et karakteristik træk ved byen. Den gamle 
byplan med de slyngede gadeforløb er en vigtig del af byens 
kvalitet.'

Der er også en opsagn til kommunen: 'Desværre har Guldborgsund 
Kommunes nye Teknik og Miljøudvalg i 2015 valgt at modarbejde 
lokalplan 132 med en række dispensationer, så her ligger der en 
betragtelig udfordring for dem, der finder det væsentligt at bevare 
Nysteds bygningskultur.' 

Læs hele vurderingen af Nysted her.

Smilyer for alle landets historiske bykerner kan ses på 
hjemmesiden: GodeByer.dk Her kan man danne sig et overblik 
over, hvor de bedst bevarede bymiljøer er. På hjemmesiden kan 
man også læse mere om, hvordan de forskellige byer er opstået og 
har udviklet sig. 

http://us1.campaign-archive2.com/?u=47db7cc4a4786fd0a0f601187&id=8e63d50314&e=a93e2ef1b8
http://byogland.us1.list-manage.com/track/click?u=47db7cc4a4786fd0a0f601187&id=cfd2266753&e=a93e2ef1b8
http://byogland.us1.list-manage.com/track/click?u=47db7cc4a4786fd0a0f601187&id=1f25549325&e=a93e2ef1b8


'Med GodeByer.dk håber Landsforeningen at få gjort opmærksom 
på, hvor betydningsfuldt det er at passe på de historiske bymidter', 
udtaler arkitekt Peter Hee, formand for Landsforeningen for 
Bygnings- og Landskabskultur. Han fortsætter: 'Langt de fleste 
mennesker er hver dag omgivet af bygninger, men de færreste er 
opmærksomme på, hvor stor en betydning det har, at det er 
harmoniske bymiljøer, man færdes i. Mennesker søger derhen, hvor 
der er rart at være, og det er der i de historiske bykerner, hvor 
gaderne er krumme, husene sidder som perler på en snor og hvor 
torve og pladser er små og ligger i læ. Bare tænk på når man tager 
på ferie, så er det ikke i de store nye hotelkomplekser, man går på 
opdagelse. Det er i de historiske byer, hvor eventyrligheden lurer 
om gadehjørnerne. Alt for mange bymiljøer i Danmark har lidt stor 
skade på grund af utilpasset nybyggeri'.

Bevarelse og genopretning af værdifulde bymiljøer er lige så vigtigt 
som bevarelse og genopretning af naturmiljøer. Et godt bymiljø er 
mange penge værd for en by; det giver trivsel, og det tiltrækker 
handel, turisme og gode skatteborgere. Et utilpasset nybyggeri i 
bykernen kan forringe værdien af de omkringliggende ejendomme 
og skade hele byen. 

På hjemmesiden GodeByer.dk er der også opfordringer til, hvad der 
kan forbedres, og oplysninger om hvem der har været med til at 
sikre de gode bymiljøer. Landsforeningen ønsker med denne 
hjemmeside at få åbnet øjnene på politikere, forretningsdrivende, 
turistforeninger og boligejere for, at gode bymiljøer er vigtige og bør 
prioriteres. 

Hjemmesiden er lavet i tæt samarbejde med lokale bygningskultur-
entusiaster og foreninger.
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Bevaringsforeningen for Nysted
C/O Karl Krarup
Tågense Engvej 10
4880 Nysted
Tlf. 54 87 19 23
kk4kk4@gmail.com
www.nysted-bevaringsforening.dk

Om Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur arbejder for at bevare og forbedre 
bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark – for at værne om det værdifulde der 
eksisterer, og for at nyt integreres med omtanke og kvalitet. Vi er fællesorganisation for 
knap 100 lokalforeninger, dækkende hele landet. Landsforeningen er oprettet i 1966, kan 
foreslå bygningsfredningssager direkte for Det Særlige Bygningssyn, udgiver bladet By & 
Land, og afholder årligt en række møder, udflugter og arrangementer. 
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