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Korte, men vigtige meddelelser

Bevaringsforeningen har brugt megen tid på at gennemgå forslaget til kommuneplan 2013-2024. Vores forslag til tilføjelser og ændringer kan læses på hjemmesiden:
www.bevaring-præstø-og-omegn.dk

Netto, april 2013

Supermarkeder skæmmer fortsat Præstø
Bevaringsforeningen rettede for et år
siden henvendelse til kommunen, hvori
vi opfordrede til at få ryddet op på, og
omkring, supermarkederne i Præstø. Vi
skrev bl.a.: ”Det er tankevækkende, at
supermarkederne nærmest konkurrerer
om at give det grimmeste indtryk af
byen”. Vi har igen gjort kommunen opmærksom på, at supermarkederne ikke
overholder, hverken lokalplaner eller
Skilte- og Facadevejledningen. Det roder simpelthen
for meget omkring, og på, Netto,
Super Best og Rema 1000. Henvendelserne til kommunen desangående
kan læses på vores hjemmeside:
www.bevaring-præstø-og-omegn.dk
Billederne taler for sig selv. Det er
et emne, som vi vil tage op på vores
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møde med kommunaldirektøren den
3. juni 2013. I skrivende stund kan vi
konstatere at Netto nu har pillet bannerne og opslag på facaderne ned. Det
er godt. Imidlertid trænger der stadig til
oprydning, indgangen mod vandet er
endnu ikke lukket, der mangler farve på
facaderne, livskraftige træer på parkeringspladsen og grønt opad facaden mod
vandet! Og så er der lige Rema 1000 og
Super Best!

Første udkast til lokalplanen for Præstø midtby forventes at ligge klar sidst i juni
måned. Følg med på kommunens hjemmeside under:
www.praestoemidtby.vordingborg.dk

I en ny række af TV-programmer giver to arkitekter gode råd og vejledning om
restaurering og ombygning. Første program sendes den 4. juni kl. 20 på DR1.
Det sker i tv-serien ”Bevar mig vel” på DR 1, når arkitekterne fra 4. juni og fem uger
frem, lægger vejen forbi seks familier, som skal til at restaurere en fredet eller
bevaringsværdig bolig. Serien begynder i en præstegård i Sønderjylland og fortsætter gennem meget forskellige boliger – bl.a. en lejlighed i København og et fyrtårn på
Bornholm – og undervejs vil seerne opleve, hvordan husene ender med at tage sig
skønnere ud end oprindelig planlagt.

Bevaringsværdige, brugte byggematerialer.
Bestyrelsen og Ralf Mortensen har, gennem det sidste år, arbejdet ihærdigt på at få
ryddet op i vores lager af tegl ved Beldringe Gods. Vi er nu færdige og planen er, at vi
på hjemmesiden vil bringe foto, priser og en opgørelse over materialerne.
Rema 1000, april 2013
Nyhedsbrev juni 2013
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Præstø kåret som en af Danmarks
smukkeste købstæder

Præstø fik en flot 5. plads blandt 15
nominerede købstæder. Se listen på www.
bygningskultur.dk
Konkurrencen var arrangeret af Bygningskultur Danmark og Birthe Iuel udtale i
den anledning:
”Med kåringen af Danmarks smukkeste
Købstad vil Bygningskultur Danmark
fremhæve nogle af de byer, der har
set potentiale og værdi i at bevare de
oprindelige middelaldermiljøer og har
brugt disse miljøers kvaliteter til aktivt
af fremme både erhverv, turisme og
bosætning.
Når det gælder Danmarks gamle
købstæder, er der ikke et modsætningsforhold mellem bevaring og fremskridt,
tværtimod. De historiske miljøer er flere
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steder dynamo for aktivitet og udvikling i
samspil med moderne byudvikling og nybyggeri uden for centrum. I mange byer
er man desværre også gået efter de kortsigtede gevinster og har ladet pengene
bestemme, hvordan tingene skulle se ud.
Kun en mindre del af de danske købstæder har bevaret de centrale middelalderbyrum forholdsvis intakte. Birthe
Iuel understreger, at det kræver nænsomhed og evne til at forstå byens og
dens ånd.
Andre steder i Europa er der en langt
større bevidsthed om de historiske
bykerners kvaliteter. I et land som f.eks.
Frankrig har man i mange år haft en
aktiv bevaringspolitik og lovgivet mod
voldsomme indgreb eller nedrivninger

i de centrale byrum over hele landet.
Resultatet er ikke udeblevet. Der er ikke
mange mennesker på gaden i de sanerede kvarterer, hvorimod de historiske
bykerner summer af liv. De er attraktive
og trygge at bo i, og de tiltrækker handlende og turiser”, siger Birthe Iuel.
Skal Præstø fortsat bevare sin position
blandt de 5 smukkeste købstæder i Dan-

mark, kræver det en stor indsats fra såvel
borgernes som kommunens side.
Det kræver en aktiv og restriktiv
bevaringspolitik. l Bevaringsforeningen
vil fortsætte arbejdet for at den nye lokalplan for Præstø midtby kan være med til
at sikre Præstøs fortsatte placering blandt
de smukkeste byer i Danmark.

Bevaringsværdige brugte byggematerialer
Kære ejere af ældre huse, håndværkere,
og alle andre, der interesser sig for vore
smukke gamle bygninger.
Gamle vingetegl, fals tagsten, bevaringsværdige fyldningsdøre, vinduer og mange
andre fantastiske genbrugsbyggemateri-

aler sælges til meget fordelagtige priser.
Har I opgaver, der kræver bevaringsværdige genbrugsmaterialer, så kontakt Hans
Thormod: Tel.: 29 91 47 20/ 55 99 11 77
eller htn@rmteknik.dk
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Sensommerudflugt til Amager
arrangeres i år af Lokalhistorisk
forening

Søndag den 1. september 2013, med
afgang fra Præstø Bibliotek kl. 09.00,
går turen i år til Amager. Vi forventer at
komme hjem ved 17.30-18 tiden.
Vi starter med en slentretur i den gamle
Dragør by, med Hans V. Bischoff som
guide.
Til frokost får vi en lækker 2. retters
middag (eksklusiv drikkevarer) i restauranten på Dragør fortet.
Her kan der vælges mellem gammeldags
kylling med kartofler, sovs og agurkesalat
og fiskefileter med citron, kartofler og
persillesovs. Til begge retter serveres der

Vordingborg kommune uddeler
bygningspræmieringsprisen
den 1. oktober kl. 19.00 i Præstø.
(sted oplyses senere).
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mormordressing. Til dessert serveres der
kaffe med æblekage.
Efter middagen besøger vi den smukke
1700 tals bygning, der i dag rummer
Amagermuseet. Sidste punkt er et besøg
på Kastrupgårdsamlingen, hvor vi kan
se en særudstilling med Lin Utzon
design. Desuden er der en fin samling af
Th. Philipsens malerier samt en grafisk
samling.
Alt dette for kun 300 kr. pr person.
Tilmelding senest den 20. august 2013 til
Knud Holm Nielsen: 55.99.18.95, Dorte
Worsøe: 55.99.37.24 eller Ralf Søgård
Mortensen: 55.99.14.07.

Egne rådgivere negligeres af kommunen
Følgende læserbrev
har været bragt i
dagbladet Sjællandske
og ugebladet Sydsjællands Tidende:
”Takket være Skilteog Facaderådet store
arbejde i Præstø, i mere end 20 år, har vi
en smuk og harmonisk købstad. Rådet
har i alle disse år vejledt og rådgivet
kommunalbestyrelsen i sager omkring
skiltning og facader. Uden Skilte- og
Facaderåd, og en tidligere kommunalbestyrelse, der bakkede op bag rådets
beslutninger, havde Præstø lignet
hovedgaden i byer, vil helst ikke vil
sammenligne os med. Det ønsker vi
ikke for Præstø. Skilte- og Facaderådet har
repræsentanter fra
Præstø Handels- og
Erhvervsforening,
Lokalhistorisk
forening, Museum
Sydøstsjælland
og Bevaringsforeningen.
Vi kan imidlertid konstatere, at medlemmerne af kommunens Miljø- og
Planlægningsudvalg end ikke finder det

nødvendigt, at konsultere Rådet inden
der gives dispensation til den gældende
Skilte- og Facadevejledning i Præstø. Det
er netop sket i en sag omkring Netto.
Der har, som sagt, altid været et godt og
konstruktivt samarbejde mellem kommunen og Rådet i Præstø. Derfor er det
ikke mindre end uhørt, at der nu træffes

Uden Skilte- og Facaderåd, og
en tidligere kommunalbestyrelse, der bakkede op bag
rådets beslutninger, havde Præstø
lignet hovedgaden i byer, vi helst
ikke vil sammenligne os med.
beslutninger omkring dispensationer hen
over hovedet på Rådets medlemmer. Det
kan konstateres, at kommunen med løs
hånd giver dispensation til skiltningen på
facaden uden samtidig at kræve, at Netto
bygningen skal males, at containere og
affald ikke må stå uden afskærmning på
parkeringspladsen, at butiksarealet ikke
må udvides til langt ud over parkeringspladsen og endelig, at indgangen mod
vandet stadig er i funktion, selv om den
også er ulovlig ifølge lokalplanen”.

Bygningskulturens dag afholdes
den 6. oktober. Program for bustur
oplyses senere.
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