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Supermarkeder: En trussel mod bygningskulturen i byerne og på landet?

Flere af byens supermarkeder overholder ikke de gældende lokalplaner
på væsentlige områder. Bevaringsforeningen har derfor rettet henvendelse
til Vordingborg kommune, hvor vi gør
opmærksom på følgende forhold:
REMA 1000 har udvidet butiksarealet
væsentligt ved at stille varer m.v. op
foran butikken på parkeringspladsen.
En sådan udvidelse af butiksarealet er
ikke i orden. Det er et roderi, der ikke
passer sig til en indkørsel til Præstø.
Ifølge lokalplanen skal der endvidere
plantes solitære træer langs Ny
Esbjergvej. Det ses ikke at være gjort
endnu, ligesom at stålhegnet skal
dækkes at beplantning; det er heller
ikke sket endnu. Dertil kommer, at
REMA 1000 skiltningen ikke overholder Skilte og Facadevejledningen, der
netop i dette tilfælde også gælder for
Ny Esbjergvej. REMA 1000 har efterladt en meget stor jordvold bag Bårse
Maskinforretning. Jordvolden blokerer
fuldstændig for det kig, der tidligere
var imellem bygningerne fra Ny
Esbjergvej op mod Antonihøjen. (se
henvendelsen på foreningens hjemmeside)

For så vidt angår NETTO på Sven
Gønges Torv, har vi gjort opmærksom
på, at indgangen mod nord ikke er lovlig ifølge lokalplanen; at butiksarealet
er udvidet langt ud på parkeringspladsen; at der permanent er opstillet en
affaldscontainer mod øst; at Skilte og
Facadevejledningen heller ikke overholdes.
Det er tankevækkende, at supermarkederne nærmest konkurrerer om at
give det grimmeste indtryk af byen.
Bevaringsforeningen opfordrer kommunen til at bringe forholdene i overensstemmelse med de gældende lokalplaner.
Vore politikere må lægge vægt på
æstetik og god arkitektur, når der i
fremtiden gives byggetilladelser til forretningerne i byen. Den seneste detailhandelsundersøgelse, finansieret af
Vordingborg kommune, understreger,
at handelen stiger med attraktive forretninger og handelsmiljøer.
(kmo)
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Mød os lørdag, den
28. juli 2012

Kort Nyt

Hvordan vedligeholder vi vores huse –
på den rigtige måde og på det rigtige
tidspunkt? Ikke for meget – og heller
ikke for lidt og, hvordan kan vi værne
om og højne bevaringsværdierne?
Det er temaet for det spændende og
hyggelige arrangement i Pakhuset,
hvor bevaringsentusiaster, dygtige
arkitekter og håndværkere er parate
med gode råd og løsninger på spørgsmål om konkrete problemer.
Bevaringsforeningen vil også præsentere foreningens genbrugsmaterialer
fra lageret på Beldringe og Fyra Vinda
vil give gode råd om maling og malerprodukter. Som noget nyt vil der i tilslutning til dette blive arrangeret arbejdende værksteder.

Skilte– og Facaderådet.
Peter Bering er ny formand for Skilteog Facaderådet. Anja Bille Hansen er
næstformand, De øvrige medlemmer
af rådet er Knud Holm Nielsen, Lokalhistorisk forening, Lis Rathsack, Lokalarkivet, Randi Nielsen og Jon Hansen,
Handels og Erhvervsforeningen, Berit
Christensen, Museerne.dk og AnneLine M. Sutcliffe, Vordingborg kommune.
Husk at betale kontingent!
Medlemskontingent koster 150 kr. for
enkeltmedlemmer (en stemme) og
200 kr. for et husstandsmedlemsskab
(to stemmer). Brug venligst vedlagte
indbetalingskort eller vælg at indbetale via netbank. Husk medlemsnummer
(anført på indbetalingskortet) og tydelig navn og adresse på alle de af husstandens medlemmer, der dækkes af
kontingentet.
Generalforsamlingen den 22. marts
2012.
Efter en vellykket generalforsamling,
med stor tak til René Sørensen for
hans arbejde for bevaringssagen, har
bestyrelsen konstitueret sig. Formand
er fortsat Karen Margrethe Olsen. Ny i
bestyrelsen som suppleant er SvenErik Petersen, Torvet 11. Se oversigten over den samlede bestyrelse på
bagsiden.
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Tines hus i Jungshoved By
- sådan skal det gøres!

Foto: Tine Teglbjærg FØR

På disse billeder er man vist ikke i tvivl
om, hvad der er smukkest!
Billederne viser Tine Teglbjærgs hus i
Jungshoved By. Det er blevet meget
fint istandsat, med, bl.a. gamle tegl.
Også vinduerne er blevet skiftet, hvilket skete på baggrund af et tilskud fra
Bevaringsfonden for Præstø og Omegn.
De tidligere vinduer var med termoruder og i meget dårlig stand. Nu er vinduerne som de oprindelige, med enkeltglas og koblede rammer.
Tines hus er et godt eksempel på de

bevaringsopgaver Fonden kan hjælpe
til med at løfte. Fonden råder over et
beløb, som borgere i den gamle
Præstø kommune kan få glæde af.
Der kan f.eks. søges om tilskud til udskiftning af uoriginale døre og vinduer
til originale typer.
Ligeledes kan der søges om tilskud til
istandsættelse af originale bygningsdetaljer, uanset type.
Tilskud tildeles efter faglig vurdering
af ansøgningen.
Tilskud tildeles som et rente- og afdragsfrit lån, når arbejdet er udført, og

Foto: Sven-Erik Petersen EFTER

det forfalder ved ejerskifte. Ring og få
en snak med fondens formand John
Kunze (5596 5475) eller send en ansøgning til John Kunze, Bårsevej 23,

Snesere,
4733
dr.kunze@mail.tele.dk
(John Kunze)

Tappernøje;

Bevaringsforeningens sen-sommerudflugt til
Stevns den 9. september 2012
Årets udflugt går til den imponerende
middelalderborg Gjorslev og til et meget mere beskedent sted – et såkaldt
’jordløst hus’ - Trines Hus.

slutningen af 1800-tallet til sin død i
1960’erne. Huset giver et håndgribeligt billede af, hvordan almuen levede i
1800 tallet.

Første stop er Gjorslev – bispens
borg. Middelalderborgen blev bygget
af Roskilde bispen ca. 1396-1400. Vi
bliver budt indenfor af godsfuldmægtig
Lars Honoré, som vil guide os gennem
de spændende bygninger.

De, der har lyst at nyde medbragt termokaffe på græsset foran det smukke
hus, er velkomne.

Frokosten spiser vi på Traktørstedet
Gjorslev Bøgeskov, hvor der serveres
en lækker buffet.
Vi besøger Karise kirke på vej til den
lille landsby Tåstrup, på Stevns, hvor
vi skal besøge et ægte ildsjælsprojekt.
I et fredet hus fra 1775 har en familie
gennem flere generationer påtaget sig
at bevare huset i sin oprindelige form,
samt at holde huset åbent for offentligheden. Huset er opkaldt efter dets tidligere ejer Trine, som levede i huset fra

Gjorslev Slot

Turen starter fra Præstø Bibliotek
SØNDAG den 9. september kl. 9.00.
Tilmelding (senest en uge før) til Hans
Thormod Nielsen på htn@rmteknik.dk
eller 5599 1177 eller Karen Margrethe
Olsen på karenmargrethe@dbmail.dk
eller 5599 2614.
Turen koster 250 kr. pr. person inkl.
bus, entreer, guide, frokost med et glas
vin/øl. Yderligere drikkevarer købes for
egen regning.
(kmo)

Trines Hus, Tåstrup på Stevns
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Ny lokalplan for Præstø midtby

Foto: Rosa Philippine Birckner

der.

Ny lokalplan i Præstø bymidte.

Der er planlagt endnu et borgermøde i
begyndelsen af september, dog er der
ikke fastlagt nogen dato.

Følg med i udarbejdelsen af den nye
lokalplan for Præstø midtby, og meget
mere, på kommunens hjemmeside:
http://www.vordingborg.dk søg under
Præstø midtby. Der er også link til siden fra vores egen hjemmeside:
www.bevaring-præstø-og-omegn.dk
Første fase, kulturarvsscreeningen,
hvor væsentlige træk af kulturarven og
bymidtens kvaliteter kortlægges, er nu
næsten afsluttet. Den dynamiske by –
Byens rum og bygninger kan læses på
ovenstående hjemmesider.
Undertegnede, John Kunze og Peter
Bering har fulgt denne screening. Bevaringsforeningen er også med i en
såkaldt følgegruppe, der består af et
bredt udsnit af foreninger i Præstø.
Som formand for skilte og facaderådet,
deltager Peter Bering også i disse mø7

Kunsthal GLAS, der skal rumme Per
Hebsgaards fornemme gave af glaskunst,
bliver etableret i Støberihallerne på Adelgade i Præstø. Bevaringsforeningen, der
var repræsenteret ved formanden i den
arbejdsgruppe, der udarbejde prospektet, glæder sig over, at de smukke, gamle
industrihaller bliver istandsat og bevaret.
Se hele prospektet på vores hjemmeside.

Forsideillustration:
Forårsudsigt gennem Kittenstræde mod
Præstø Havn og fjord.
(Billedet stammer fra bind 1, kulturarvsscreeningen s. 47)

Kontakt bestyrelsen
Funktion

Navn

Adresse

Telefon

E-mail

Formand

Kasserer

Niels Stoklund

Sekretær
Skilte- og facaderådet
Skilte- og facaderådet
Medlem

Hans Thormod Nielsen
Peter Bering
(formand)
Anja Bille Hansen
(næstformand)
Peter Bering

Medlem

Anders Madsen

Torvet 13,
4720 Præstø
Bårsevej 23,
4733 Tappernøje
Lindevej 15,
4720 Præstø
Adelgade 85,
4720 Præstø
Kragevigvej 17,
4720 Præstø
Adelgade 90,
4720 Præstø
Kragevigvej 17,
4720 Præstø
Roneklintevej 32,
4720 Præstø

5599
2614
5596
5475
5599
3313
5599
1177
5599
6089
5599
2998
5599
6089
5599
1155

karenmargrethe@dbmail.dk

Næstformand

Karen Margrethe
Olsen
John Kunze

Ansv. Redaktør af
bladet
Præmieringsudvalget
Formand for fonden

Karen Margrethe
Olsen
Peter Bering

Se ovenfor

John Kunze

Se ovenfor

Kasserer i fonden

Peter Bering

Se ovenfor

Koordinationsudvalget
Koordinationsudvalget
”Det Røde Pakhus”

Karen Margrethe
Olsen
Hans Thormod Nielsen (formand)
Karen Margrethe
Olsen
Anders Madsen

Se ovenfor

Se ovenfor

Suppleant

Hans Thormod Nielsen
Per Jørgensen

plilj@naestved.dk

Suppleant

Sven-Erik Petersen

5599
2215
5594
1328

Revisor

Peter Jersild

Revisorsuppleant

Ralf Søgaard Mortensen

”Det Røde Pakhus”
”Lager-forvalter”

dr.kunze@mail.tele.dk
mail@lindevej.com
htn@rmteknik.dk
pb@arkitektbering.dk
anjabille@yahoo.dk
pb@arkitektbering.dk
toemrer@mestermadsen.dk

Se ovenfor

Se ovenfor
Se ovenfor
Se ovenfor

Lindevej 32,
4720 Præstø
Torvet 13, 4720 Præstø
Torvet 5,
4720 Præstø
Abildhøjvej 10,
4720 Præstø
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svep@vi.dk
jersild@pc.dk

5599
1407

