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PRESSEMEDDELELSE 

17. sept. 2019 

 

Konservativt input til byudviklingen i kommunen 

Set i lyset af, at indbyggertallet i kommunen er faldet fra 2017 til 2018, kan man spørge, om der ikke er 

givet for mange tilladelse til nye byggerier ? 

Fra byrådets side er der tilkendegivet velvilje til opførelse af ny lejeboliger. Senest er præsenteret en 

storstilet plan for boliger på banegårdsområdet. Samtidig er der en del byggegrunde der ikke er solgt - 

eksempelvis i Jagteborg, hvilket binder penge for kommunen.  Fra konservativ side mener vi, at 

kommunens grunde skal sælges først -og vi skal se efterspørgslen på lejlighederne på havnen, for at have et 

bedre beslutningsgrundlag.  Samtidig må man ikke glemme udviklingen i resten af kommunen, som jo ikke 

kun består af Nyborg by. 

Hvad er Venstres holdning til fordelingen mellem leje- og ejeboliger i kommunen ?  Det er en politisk  

beslutning hvor vi skal hen -og ikke noget man skal opdage, når der ikke er mere plads at bygge på.  

Vi mener fokus skal være på erhvervs- og forretningsliv - herunder i Ørbæk og Ullerslev .  Med hensyn til 

Lynfrostgrunden, så må fremtiden vise om den tillempede lokalplan med tilladelse til detailbutikker kan 

trække den nødvendige kapital, til at ejeren giver sig i kast med byggeriet.  

 Men en  oprensning af Lynfrost grunden og de tilstødende arealer er vigtig både for investorer og beboere 

- og her er det  glædeligt at regionen undersøger forholdene . Men den økonomiske fordeling af udgifterne 

skal afklares på forhånd  

Udvikling skal der til - først af erhvervs- og forretningslivet dernæst af de boligmuligheder, der skal få nye 

indbyggere til kommunen, udtaler byrådskandidat for de konservative, Henrik Sonne-Schmidt.   

 

Eventuelle spørgsmål til pressemeddelelsen kan rettes til Henrik Sonne-Schmidt på mob.tlf. 5161 8503 
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