Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

Gloslunde den 11.10.2010

Hermed fremsendes Landdistriktsnetværk Lollands kommentar til Forslag
Kommuneplan 2010‐2022.
Indledning
Som yderkommune med særlige problemer nyder Lolland begunstigelse fra regeringens side i
forhold hold til andre kommuner.
Landdistriktsnetværk Lolland (i det følgende LandLolland) mener, at Lollands landdistrikter og
landsbyer på samme måde bør begunstiges af kommune og byråd, og at kommuneplanen for
Lolland 2010 ‐ 2022 bør reflektere dette. Kommuneplanen må ikke medvirke til at affolke
landdistrikter og landsbyer, men skal aktivt og positivt styrke landdistrikterne.
LandLolland finder at Forslag til Kommuneplan 2010 ‐ 2022 tegner et pænt billede af
landdistrikterne, den dejlige natur og de gode muligheder for turisme, men når det kommer til
konkrete tiltag åbnes der ikke tilstrækkelige udviklingsmuligheder for landdistrikterne og
landsbyerne. Tiltagene er for få og for spredte
Vi savner i høj grad inddragelse af borgerne i landdistrikter og landsbyer i den kommunale
beslutningsproces, sådan som det også var tilfældet i debatfasen om kommuneplanen.

Forholdet mellem Kommune og borger
Udviklingen af vores kommune og fastholdelse af det, der fungerer, sker bedst gennem
samarbejde, dialog, prioritering og forståelse mellem byråd og kommunens borgere.
Vi mener, at samarbejdet med byrådet vil fungere effektivt gennem etablering af lokalråd med et
fællesråd eller en ansat(kommunebetalt) koordinator, der rådgiver omkring kommunens og
landdistrikternes overordnede udfordringer. Lokalråd har høringsret i for sager i deres geografiske
område og deres interessesfære, som afgøres ud fra naturlige afgrænsninger i forhold til identitet
og tilknytninger i landsbyerne og landdistrikterne. Velfungerende eksisterende lokale
organisationer kan uden yderligere tiltag overtage rollen som lokalråd.
Vi tror på, at borgernes engagement er afgørende for det nære demokrati og dermed for den
dialog og indflydelse, der er drivkraften for udviklingen af vores kommune.
Da landdistrikterne har særlige udfordringer, bør der tages positivt hensyn til samarbejdet i disse
områder, og der bør straks efter vedtagelsen af kommuneplanen blive taget initiativ til, at få skabt
en egentlig landdistriktspolitik. Vi har op til kommunevalget fremsendt ek eksemple på, hvordan
en sådan landdistiktpolitik kunne se ud.

De visuelle rammer på landet og i landsbyerne, visioner og
befolkningsvækst
Omgivelserne på landet skal være i harmoni med hinanden.
Nogle steder kræver det at husene fjernes, andre steder at de istandsættes. Mange steder kræver
det blot en oprydning og vedligeholdelse af bygninger og omgivelser.
Eksempelvis kan fortsat styrkelse af byfornyelsesmidlerne, oplysning til borgerne om værdien af
en fornuftig vedligeholdelse samt en øget brug af huse til midlertidig turistudlejning være
afgørende for en ændring af den visuelle oplevelse, når man færdes i landskabet.
Visionerne er en øget befolkningstilgang i kommunen, hvilket gerne skulle komme landdistrikterne
til gavn. Derfor skal rammerne for brugen af bygningsmassen være fleksibel, og tilpasses det
område den enkelte ejendom er beliggende i.
En større interesse for bosætning kræver, at der er harmoni i det omgivende landskab.
Lokalrådene bør i de givne områder gå i dialog med borgerne om, hvordan man bedst sikrer gode
smukke omgivelser, og herefter bør kommunen være samarbejdspartner for at tilvejebringe den
tilstrækkelige kapital, for at visionerne kan opfyldes. Det kræver et stort økonomisk
medengagement fra borgerne i de givne områder.

Erhverv
Som supplement til de overordnede erhvervsrammer bør erhvervet på landet styrkes gennem
vejledning, henvisninger og rådgivning. Kommunen bør medvirke til oprettelse af netværk for
potentielle iværksættere og mikrovirksomheder.
En lang række af dagligdagens virksomheder kan med fordel placeres i egnede bygninger i
landsbyer og på landet. Der bør oprettes et atlas med brugbare bygninger, der er til salg eller
ønskes sat til salg, således at alle potentielle iværksættere hurtigt kan få overblik over det samlede
udbud i kommunen.

Transport
Der skal i perioden arbejdes med helt andre alternativer til det kendte bussystem.
Det er meget væsentligt, at borgerne uden for byerne kan komme frem til arbejdspladsen med tog
eller bus uden spildtid.
Der skal derfor arbejdes med alternativer, hvor fleksibilitet set i forhold til borgerne ønsker sættes
i fokus.
Cykelstier til trafikknudepunkter, skoler og større arbejdspladser kunne være et af delmålene.

Kultur og det sociale liv
Der skal være muligheder for et kulturelt og socialt liv i alle landsbyer, hvor borgerne ønsker at
være aktive. Det kan være en ”pæn hytte ved gadekæret”, eller anden egnet bygning.
Kommunens Masterplan skal fremme tilflytningen til landsbyer og landdistrikter ved at tilsikre
tilstrækkelige kulturelle og sociale tilbud. Det er klart, at ikke alle landsbyer kan have alle
faciliteter og tilbud, men Masterplanen bør støtte befolkningen i landsbyer og landdistrikter
gennem en koordineringsfunktion, hvor manglende tilbud i egen landsby kompenseres gennem
adgang til tilbud og faciliteter i kommunens øvrige landsbyer. På denne måde kan der opbygges et
fællesskab mellem landsbyerne, der aktivt og positivt kan medvirke til at styrke identiteten
samtidig med, at traditionelle og usunde skel udviskes.
Tilbuddene i landsbyerne skal hverken erstattes af eller erstatte tilbuddene i Nakskov og Maribo.

Dette indlæg er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Landdistriktnetværk, men udtrykker
LandLollands generelle synspunkter
Med venlig hilsen
Michael Foersom
Formand for Landdistriktsnetværk Lolland
mfo@km.dk

