
 NOF’s FOKUSGRUPPER 
      

TURISMEUDVIKLING OG SAMARBEJDE: 

• Nysteds muligheder, behov og udvikling som LF-

Turismefyrtårn 

• Sikre økonomi, støtte og samarbejde fra Kommunen og Business LF 

• Samarbejde med relevante aktører i ind- og udland 

• Turistoplevelser og attraktioner markedsføres via www.nysted.dk 

INFOCAFEEN: 

• Ledelse og koordinering af InfoCafeens drift og virke 

• Servicering af turister og besøgende 

• Indhentning, produktion og distribution af relevante brochurer 

• Samarbejde med andre lokale aktører samt PR 

RÅDHUSGALLERIET: 

• Frantz Landt malerisamlingen som permanent udstilling 

• Support til kunst- og kulturaktiviteter 

• Stig Weye 70 

MILJØ, NATUR OG PLEJE: 

• Nysted og Omegns udseende og fremtoning udadtil 

• Blomsterplantning og pleje inden- og udenfor byen 

• Overvåge områdets natur og miljø, herunder Rørsøens udvikling 

• Samarbejde med Kommunen, foreninger og grundejere om samme 

emner 

NYSTEDS BYGNINGER: 

• Bevaring og anvendelse af udvalgte bygninger, bl.a. Rådhuset 

• Samarbejde med Kommunen vedr. lokale regler, brug og administration 

 

 



HAVNEN: 

• Havnens anvendelse, niveau og udvikling som byens hovedattraktion 

• Miljø og uddybning som sikrer fortsat sejlads med større lystbåde 

STRANDOMRÅDE, BADEHUSE OG BRO: 

• Vedligeholdelse og ”ejerskab” af 2 badehuse og bro samt ponton 

• Organisere op- og nedtagning af badebroerne 

LANDDISTRIKTERNE: 

• Naturparker og attraktive områder støttes og promoveres 

• Initiativer til at støtte samarbejde og udvikling 

• Kontakt med relevante lokale netværk 

KOMMUNIKATION: 

• NOF’s hjemmeside www.nysted.dk udvikles og opdateres 

• Aktiviteter oplistes og promoveres dag til dag 

• Nyhedsbreve forfattes og cirkuleres regelmæssigt 

• Hjælpe lokale foreninger/aktører med info via www.nysted.dk 

• Skabe god PR for Nysted og Omegn 

• Synliggørelse af Nysted og Omegns mange initiativer og aktiviteter samt 

PR om disse 

SAMARBEJDE MED KOMMUNEN: 

• Fungere som Nysted og Omegns talerør overfor Kommunen 

• Blive accepteret som lokal høringspart i alle relevante forhold 

• Helhedsplanen for Nysted og Omegn tjener som fælles målsætning 

• Købstadsprojektet Nysted 2013+ udføres som prioritet 

• Forestå ansøgninger til relevante projekter og fonde 

• Føre løbende dialog med politikere og embedsmænd 
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