
Kære kommunalbestyrelse. 

Det ligner et "hold-kæft-bolsje", når I indvilliger i at overtage tilsynet med opførelsen af multihus i Karby! 

I disse år hopper I på tungen for at lokke turister til vores ø, eller vel nærmere til Nykøbing. (I den 

henseende ser der ud til at være penge nok.) Men: Har I slet ikke opdaget, at vi trækker på samme 

hammel? Sydvestmors hopper da med. 

Landsbyen De 7 sogne hat trukket interesserede så langt som fra Holland. 

Der er skabt mulighed for overnatning i Karby. Multihuset forsøges etableret til naturelskere, ornitologer, 

pilgrimme, kajakroere, campere m. fl. 

Vi har fået overtalt Åge V. Jensens fonde til at bygge en handicapvenlig udsigtsplatform v. Mågerodde. 

Byggeriet er startet. 

Kulturhus Sydvestmors har via "Pilgrim Mors" og "Øen rundt i bidder" sendt over 300  begejstrede 

ambassadører ud, fordi de oplevede hjertevarme og skønhed, hvor de havde ventet forfald. 

 

Men nu trækker I tæppet væk under os og nedlægger Næssundfærgen med et pennestrøg! En 450 år 

gammel kulturarv, - som også turister elsker! 

Thisted Kommune har været klar i mælet, når den har udtalt, at den gerne ville fortsætte. Er der nogen, der 

siger, den ikke vil gå længere? 

Det må være en "ommer".  Er overfarten først lukket, kommer den aldrig tilbage! ...og  i påkomne tilfælde 

kan det være svært at få øje på behovet for multihuset. ........... og  også svært at få øje på den store forskel 

på at være yderkant i Morsø, Thisted eller enhver anden kommune. Sparkes man, er der vel ikke den store 

fordel i, at foden tilhører én af de nærmeste? 

Vi glæder os skam over, at vi her på øen har råd til gratis koncerter på torvet, festivaler, dronningebesøg, 

kulturmøder, ny skole i Vejerslev, afklaringscenter, Holmen, havneplads og brosten i  lange baner. 

Men hvor er det sølle, at vi ikke kan videreføre en 450 år gammel kulturarv! 

 

.............Og fri os så fra den evindelige svada om, at "ellers er det børnene og de gamle, der må betale." 

 I risikerer at få brosten i nakken! (En vits - ingen trussel.) 

Med venlig hilsen 

Conny Stelsig Sørensen 

Tovholder i Karby Strategigruppe. 

 


