Socialdemokratiet er stadig imod et butikscenter på Lynfrosten.
Vi politikere har et ansvar for at sikre en positiv udvikling i vores kommune og vi har et ansvar for at
passe godt på de ting der fungerer.
Derfor stemmer Socialdemokratiet endnu engang nej til et butikscenter på Lynfrosten.

Lad mig prøve at ridse et par elementer op for jer:
Halvdelen af omsætningen til et butikscenter, kommer fra butikker i Nyborg by. de eksisterende
butikker vil miste op til 28% af deres omsætningen. Det er jeg bekymret for, hvor mange der kan
overleve.
I Socialdemokratiet vil vi sådan set gerne have respekt for de mange investorer der har lagt penge
og tid i at gøre vores bymidte attraktiv i årtier. De lokale butikker er også dem der støtter
foreningernes banko arrangementer og kender de lokale borgere der handler. Det er en kæmpe
styrke for vores kommune.
Administrationen anbefaler 15.000 kvadratmeter butiksområde. Selvom COWI tidligere har
anbefalet 7.500 kvadratmeter, og selvom behovet først er der i 2031 og selvom det svarer til en
helt ny bymidte. I dag er der ca 18.000 kvadratmeter i den rigtige bymidte. Det er et butikscenter
område der risikerer at komme på lynfrosten, uanset hvor mange gange Venstre prøver at nægte
det. Det har både Philipsen udtalt i avisen og det står i den nuværende sagsfremstilling. Det er altså
IKKE store boxbutikker! Jeg tror sagen havde set anderledes ud, hvis det var tre store boxbutikker
Philipsen ville bygge. Men det er det altså ikke.
Der er stadig gift i jorden på Lynfrosten. Selvom Region Syddanmark ikke mener der er grund til
bekymring nu, så kender vi ikke konsekvenserne på den lange bane. Helt ærligt, så er vi bare snart
så oplyste og vidende omkring jordforurening. Det er virkelig usundt. Socialdemokratiet har hele
tiden sagt, at vi ikke vil have nogle byggerier ovenpå en så forurenet grund.
Jeg er så imponeret over de mange der har bidraget i den her debat, og jeg synes det er nogle
vigtige dagsordner der bliver fremhævet. Jeg håber snart Venstre vil lytte. Venstres borgmester
udtaler sig godt nok aldrig selv, men jeg håber han ser de mange engagerede folk der siger fra!
Hvis et flertal i næste uge stemmer for et butikscenter, så kommer Socialdemokratiet
SELVFØLGELIG til at kræve et borgermøde. Det er nemlig enormt vigtigt at vi husker at lytte til
hinanden!
🇩🇰 Del gerne budskabet - eller kom med forslag til, hvad vi burde gøre med lynfrosten i stedet!
Har du spørgsmål eller kommentarer, så kontakt gruppeformand Sonja Marie Jensen på
smj@nyborg.dk eller 60130754

