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VELKOMMEN

Jeg vil gerne byde velkommen til åbningen

af NOF og NETs fælles turistinformation og Havnegalleri


Jeg hedder Karl Krarup

og har den ære at være formand for Nysted og Omegns Fællesråd

i daglig tale, NOF


Jeg er glad for, at vi sammen med 

Nysted Erhvervs og Turistforening, NET,

har kunnet etablere denne fælles løsning 

på turistinformation i Nysted i 2018.


InfoCafeen på Rådhuset har siden 2010 

været drevet af NOF ved en skare af frivillige 

medens Turistinspiration og HavneGalleriet

har været drevet af frivillige gallerister.


Nu er InfoCafeen flyttet på havnen


Det er de samme to hold frivillige, der bemander 

stedet i år.


NOF indledte sit bidrag til Nysteds turistservice i 2010.

Årsagen var, at kommunen lukkede det daværende Turistkontor.


Det syntes vi i NOF var et kedeligt eksempel 

på den centralisering, der fulgte med Kommunalreformen af 2007

- en uønskelig udtynding af liv og funktioner

ude omkring i kommunen som her i den gamle købstad Nysted


NOF valgte derfor at etablere InfoCafeen som en konkret og konstruktiv 

kritik af kommunens nedlæggelse af Nysteds turistkontor. 
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Kommunen har dog støttet den frivillige indsats

ved at stille lokaler til rådighed og yde et tilskud til driften.

men personalet har helt beroet på de frivilliges egen finansiering.


Der har været en flot opbakning til InfoCafeen 

fra mange frivillige i Nysted.


Men da vi gik i gang med planerne for 2018

kunne vi se, at det kneb med bemanding af vagterne.

Så vi så efter andre løsninger.


Nysted Erhvervs og Turistforening tog venlig imod ideen

at etablere en fælles turistinformation i havnen.

Ideen er at pulje Havengalleriets gallerister

med InfoCafeens medarbejdere.


Det er her vi er. 

Og tak for det.


Jeg ønsker held og lykke til 

Havnegalleri, Turistinspiration og InfoCafe

for den nye sæson 2018
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